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Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 101 2014-12-17 
 
 
Godkännande av dagordningen 
 
Ordföranden meddelar att inga ändringar finns i dagordningen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 
________________  
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 102 2014-12-17 
 

Medborgarförslag om införande av gårdsgata på 
Blomstergården i Hjärup (dnr 2014-T0011) 
 
Till Staffanstorps kommun har den 25 september 2014 inkommit 
medborgarförslag om att införa gårdsgata på Blomstergården i Hjärup. 
Kommunfullmäktige beslutade den 13 oktober 2014 att tekniska nämnden och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta i föreliggande ärende väckt 
genom medborgarförslag. 
 
Förslagsställaren föreslår att gårdsgata införs på Blomstergården i Hjärup då det 
är många barn som leker på gatorna samt att det finns många staket och häckar 
som gör att barnen inte syns. Gatorna är idag hasighetsbegränsade till 30 km/h. 

 
  
 
 
 
 
 

Blomstergården 
 
Benämningen gårdsgata finns inte längre som begrepp i trafiklagstiftningen. Den 
nya benämningen är gångfartsområde som har följande reglemente enligt 
Trafikförordningen:  
 
8 kap 1 § På en gågata och i ett gångfartsområde gäller följande.  
1. Fordon får inte föras med högre hastighet än gångfart. 
2. Fordon får inte parkeras på någon annan plats än särskilt anordnade 
parkeringsplatser. 
3. Fordonsförare har väjningsplikt mot gående 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 102 forts. 2014-12-17 

Medborgarförslag om införande av gårdsgata på 
Blomstergården i Hjärup (dnr 2014-T0011) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10 kap 8 § En väg eller ett område får förklaras som gångfartsområde endast om 
det är utformat så att det framgår att gående nyttjar hela ytan samt att det inte är 
lämpligt att föra fordon med högre hastighet än gångfart. 
 
Bilden ovan är hämtad från Hässleholm och visar ett exempel på hur ett 
gångfartsområde bör vara utformat. 
 
Blomstergårdens gator är ca 6 meter breda och är inte utformade så att det 
framgår att gående nyttjar hela gatan och att det därmed förstås att fordonsförare 
har väjningsplikt mot gående. Gångfartsområden bör i första hand anläggas och 
införas i centrala områden där fotgängarna är fler än motorfordonen. 
Gångfartsområde förslås därför inte införas på Blomstergården. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att inte införa gångfartsområde på Blomstergården i Hjärup samt 
 
att därmed anse medborgarförslaget besvarat. 
________________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 103 2014-12-17 
 

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 7(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 103 forts.       2014-12-17 

 

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 beslutade 2014-10-29 att godkänna 
samrådsredogörelsen och att sända ut förslag för detaljplan för del av Hjärup 
18:2 m fl, Åttevägen på utställning. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna utlåtandet för detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen 
enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen, 
 

Centrumstigen 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 103 forts.      2014-12-17 
 

Detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen (P0006/2010) 
 
att anta detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen enligt bestämmelserna i 
5 kap plan- och bygglagen samt 
 
att anta de föreslagna gatunamnen, Sticklingvägen, Skottvägen och Frövägen, i 
detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen . 
_______________  
 
Det antecknas att Renée Stigborg (S) och Björn Stigborg (S) anmäler jäv och inte 
deltar i ärendets handläggning. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 104 2014-12-17 
 

Kabbarp 2:24, ansökan om förhandsbesked för två 
enbostadshus (dnr B0464/2013) 
 
Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus om ca 160-
200 m2 var på rubricerad fastighet. 
 
Befintliga förhållanden 
Fastigheten Kabbarp 2:24 ligger i västra delen av Kabbarps by i angränsning till 
mark som används av Hvilans lantbruksgymnasium. Fastigheten är en 
lantbruksfastighet om 8765 kvm, bebyggd med en lagerbyggnad vilken tidigare 
använts som maskinhall av Hvilan. 
 
Planläge 
Området omfattas av områdesbestämmelser (K23 – Områdesbestämmelser för 
Kabbarps by, Laga kraft 1994-04-26). I områdesbestämmelserna anges att 
området utgör en värdefull kulturmiljö som i huvudsak avses för bostads- och 
jordbruksändamål med inslag av annan verksamhet av mindre omfattning som 
låter sig väl inpassas i miljön. Vid prövning av ny enstaka byggnad bör beaktas 
om företaget kan medverka till att den befintliga miljön bevaras och levandegörs. 
Åtgärder får inte vidtas som kan skada miljön, verka störande för närboende 
eller vara till men för pågående markanvändning. Ny byggnad får inte uppföras 
närmre gräns mot granntomt än 4,0 meter. 
 
I den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 2038, 
ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Kabbarp. I de 
orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygds-
näringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. 
Karaktärsområdet Kabbarp ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med en 
inriktning mot design, hem, trädgård och turism eller med koppling till den 
blivande ridsportanläggningen i Kabbarp med t ex ridläger eller hästsports-
arrangemang. Detta i samklang med Hvilan Utbildnings inriktning som 
uppmuntrar det miljövänliga tänkandet. 
 
Ärendets handläggning 
Stadsbyggnad/Plan- och byggenheten har tillskrivit Stadsbyggnad/Tekniska 
enheten, Stadsbyggnad/Miljöenheten samt ägarna till 4 berörda grannfastigheter. 
Svar ska ha inkommit innan nämndens sammanträde. 
 
(Personuppgift), har godkänt förslaget genom påskrift av ritning.  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 104 forts. 2014-12-17 
 

Kabbarp 2:24, ansökan om förhandsbesked för två 
enbostadshus (dnr B0464/2013) 
 
(Personuppgift) har i yttrande framfört att man i princip är positiva till 
nybyggnad av ett eller två enbostadshus på tomten. Därefter framför man ett 
antal förutsättningar för sitt godskännande, bl a angående infart till fastigheten 
och att träd på fastigheten ska bevaras. 
 
Stadsbyggnadskontorets kommentar: Grannar har endast rätt att yttra sig angående det 
förslag som är inlämnat. I lovhanteringen finns det inte möjlighet för grannar att villkora 
att sökanden ska utföra vissa åtgärder. Grannens yttrande måste, om beslutet är positivt 
för sökanden, då anses att inte ha fått sina synpunkter tillgodosedda och ska då få 
möjlighet att överklaga beslutet 
 
Stadsbyggnad/Miljö har i sitt remissvar framfört att: ”På fastigheten 
(personuppgift) bedrivs idag en verkstadsverksamhet som huvudsakligen 
renoverar och målar containrar. Verksamheten hanterar bland annat 
lösningsmedel samt alstrar en del buller. I Boverkets allmänna råd (1995:5), 
Bättre plats för arbete, angavs att ett skyddsavstånd på 200 meter skulle hållas 
mellan bostad och verksamheter som brukar mindre än 10 ton lösningsmedel. 
Båda de tilltänkta bostadshusen ligger närmare än 200 meter till verksamheten. 
Det är cirka 55 meter respektive 125 meter mellan de tilltänkta husen och 
verksamheten.” Vidare framför man att ett kraftledningstråk finns över den 
södra delen av fastigheten men att strålningen från dessa inte hindrar 
bostadsbyggnad utan befintliga riktvärden följs. Vidare framför man att 
”rubricerad fastighet ligger i ett område med ett par kringliggande hästgårdar av 
olika storlek. Avståndet mellan den planerade södra bostaden och hagar där 
hästar vistas är knappt 50 meter. Skälig hänsyn ska tas till befintliga bebyggelse-, 
äganderätts- och fastighetsförhållanden. På landsbygden bör djurhållning och 
dess omgivningspåverkan vara i högre grad acceptabel än i miljöer där sådan 
normalt inte förekommer. Djurhållning medför negativ påverkan på 
omgivningen dels i form av olägenheter: dammbildning, buller (höfläktar, 
maskiner, djurens läten, transporter), lukt (framför allt från gödsel och 
gödselhantering, vissa foder m.m.), flugor, starka strålkastare kring ridbanor, 
travbanor m.m. dels i form av risk för hälsopåverkan (främst risk för 
allergenspridning från hästhållning). Sådana förhållanden ska kommunen beakta 
vid beslut enligt PBL och om möjligt begränsa så att inte oacceptabel påverkan 
på omgivningen uppstår. (Boverkets ”Vägledning för planering för och invid 
djurhållning”, Rapport 2011:6) samt Miljöbalken 2 kap.” Slutligen framför man 
att fastigheten ligger nära Malmövägen men att det kan vara möjligt att klara 
riktvärden som finns med hjälp av bullerdämpande åtgärder. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 104 forts. 2014-12-17 
 

Kabbarp 2:24, ansökan om förhandsbesked för två 
enbostadshus (dnr B0464/2013) 
 
I sin sammanlagda bedömning framför miljöenheten att: ”Rörandes trafikbuller 
är Miljöenheten positivt inställda under förutsättning att riktvärdena för 
trafikbuller innehålls, men då avståndet mellan de planerade bostäderna och den 
miljöfarliga verksamheten på fastighet (personuppgift) understiger 200 meter, 
ställer sig Miljöenheten negativ till ett förhandsbesked. Lösningsmedel kan 
innebära en fara för människors hälsa, framförallt vid inandning. Även om 
Boverkets allmänna råd (1995:5), Bättre plats för arbete, i stort har upphävts, är 
det olämpligt att placera bostadshus så nära en verksamhet som hanterar 
lösningsmedel och som kan medföra buller. (Miljöbalkens 2 kap. 3§ 
Försiktighetsprincipen samt 2 kap. 6§ Lokaliseringsprincipen).  
 
Med anledning av närheten till den pågående miljöfarliga verksamheten samt 
den närliggande hästhållningen, anser Miljöenheten att ansökan om 
förhandsbesked bör avslås.” 
 
Stadsbyggnad/Trafik har framfört att ”En förutsättning för bygglov är att 
’Föreskrifter om avfallshantering för Staffanstorps kommun’, antagen av 
Kommunfullmäktige kan följas. Föreskrifterna innebär bl a att sopbilen inte får 
backa vid hämtning av avfallet.” 
 
Stadsbyggnad/VA har framfört att ”Fastigheterna ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
Genom tomten nr 1 går en spillvattenledning. Från ledningens mitt skall det 
finnas ett skyddsavstånd på 2,5 meter på varje sida om ledningen. Före bygglov 
beviljas måste ledningens läge mätas in och säkerställas.” 
 
Sökanden har den 19 augusti lämnat in en riskanalys författad av Ramböll 
daterad 2014-07-03. Miljöenheten har beretts möjligheten ta del av riskanalysen 
och att yttra sig på nytt vilket de gjorde 2014-08-26. 
Av yttrandet framgår att man vid två tillfällen har besökt platsen och att det både 
har bullrat och luktat lösningsmedel från containerverksamheten. I en samlad 
bedömning ställer man sig positiv till placeringen av det norra huset men att det 
södra huset anses ligga för nära och inom det område där lösningsmedelslukt 
uppfattades. Vad gäller närhet till hästhållning görs också bedömningen att det 
södra huset är olämpligt men att det norra huset kan vara acceptabelt. 
Eter muntlig kontakt med miljöenheten så meddelar man att riskanalysen inte 
kan bedömmas då den analyserar andra risker än de som miljöenheten tittar på. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 104 forts. 2014-12-17 
 

Kabbarp 2:24, ansökan om förhandsbesked för två 
enbostadshus (dnr B0464/2013) 
 
Bedömning 
Stadsbyggnadskontoret anser att nybyggnad av två enbostadshus enligt 
inlämnat föreslag är förenligt med intentionerna i områdesbestämmelserna.  
 
Däremot anser inte stadsbyggnadskontoret att kraven i 2 kap 5 § punkt 1 att 
bebyggelse ska lokaliseras så att platsen är lämplig för detta med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet är uppfylld. Bedömningen gäller båda 
byggnaderna då de båda ligger inom den säkerhetszon på 200 meter från 
verksamhet som hanterar lösningsmedel på fastigheten (personuppgift). 
 
Förutsättningar, enligt 2 kap 5 § p 1 plan- och bygglagen, finns inte för att lämna 
ett positivt förhandsbesked. Stadsbyggnadskontoret föreslås därför lämna ett 
negativt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av två 
enbostadshus på fastigheten Kabbarp 2:24 då platsen inte är lämplig för 
bostadsändamål. 
 
Ordförandens kommentar 
Jag instämmer inte med stadsbyggnadskontorets bedömning utan anser att den 
inlämnade riskanalysen visar att förutsättningar, enligt 2 kap 5 § p 1 plan- och 
bygglagen är uppfyllda. Vidare anser jag att nybyggnad av två enbostadshus 
enligt inlämnat föreslag är förenligt med intentionerna i områdesbestämmelserna 
och slutligen anser jag att ansökan uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 
kap. 1–3, 6, 7, 9–13, 17 och 18 §§ plan- och bygglagen i de delar som inte har 
prövats i områdesbestämmelserna. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Kabbarp 2:24. Förslaget bedöms förenligt med 
intentionerna i gällande översiktsplan eftersom föreslagen lokalisering ligger i 
anslutning till befintlig mindre husgrupp och att den föreslagna lokaliseringen 
inte bedöms innebära några men för pågående jordbruksverksamhet och bedöms 
inte heller innebära någon negativ påverkan av riksintresset för 
naturmiljövården. 
 
Vid ansökan om bygglov kommer lov att beviljas under förutsättning: 
att tillfredsställande dagvattenhantering redovisas. Utgångspunkten är att allt 
dagvatten ska tas omhand inom den egna fastigheten. Går inte det ska avtal  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 104 forts. 2014-12-17 
 

Kabbarp 2:24, ansökan om förhandsbesked för två 
enbostadshus (dnr B0464/2013) 
 
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 yttrande från stadsbyggnad/teknik och VA beaktas, 
 
att byggnaden anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad gäller såväl 
placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre utformning i övrigt 
samt materialval och färgsättning.  
 
Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 
inom två år från dagen för detta beslut vinner laga kraft. Görs inte ansökan om 
bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. Besked medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) yrkar avslag på ansökan om förhandsbesked. 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Carina Diltons (S) och eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller ordförandens yrkande.  

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Kabbarp 2:24. Förslaget bedöms förenligt med 
intentionerna i gällande översiktsplan eftersom föreslagen lokalisering ligger i 
anslutning till befintlig mindre husgrupp och att den föreslagna lokaliseringen 
inte bedöms innebära några men för pågående jordbruksverksamhet och bedöms 
inte heller innebära någon negativ påverkan av riksintresset för 
naturmiljövården. 
 
Vid ansökan om bygglov kommer lov att beviljas under förutsättning: 
att tillfredsställande dagvattenhantering redovisas. Utgångspunkten är att allt 
dagvatten ska tas omhand inom den egna fastigheten. Går inte det ska avtal  
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 104 forts. 2014-12-17 
 

Kabbarp 2:24, ansökan om förhandsbesked för två 
enbostadshus (dnr B0464/2013) 
 
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 yttrande från stadsbyggnad/teknik och VA beaktas, 
 
att byggnaden anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad gäller såväl 
placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre utformning i övrigt 
samt materialval och färgsättning.  
 
Förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs 
inom två år från dagen för detta beslut vinner laga kraft. Görs inte ansökan om 
bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gälla. Besked medför inte 
rätt att påbörja den sökta åtgärden. 
_______________ 
 
Avgift förhandsbesked: 5 594 kronor 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Sändlista 
 
Sökande: 
Personuppgift 
 
Grannar med delgivning och besvärshänvisning: 
Personuppgift 
Personuppgift 
 
Grannar beslut för kännedom: 
Personuppgift 
Personuppgift 
Personuppgift 
 
Kungörelse PoIT 
 
Internt: 
Arkiv 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 106 2014-12-17 
 
Justering av plan- och bygglovtaxans HF1-faktor (dnr 
B0191/2011) 
 
Ärende 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-27 § 37 om en ny 
konstruktion av plan- och bygglovtaxa med anledning av den nya plan- och 
bygglag (2010:900) som trädde i kraft den 2 maj 2011. 
Plan- och bygglovtaxan fastställdes av kommunfullmäktige 2011-06-13 § 69. 
Senare har taxan justerats med en ny n-faktor som beslutades i nämnden den 
2013-03-18 § 23 och fastställdes av kommunfullmäktige 2013-12-02 § 157 
 
Självkostnadsprincipen 
Plan- och bygglagen ger möjligheter att ta ut avgift i ärenden om plan-, lov-, 
förhandsbesked eller tids- och kostnadskrävande åtgärder mm. 
Avgift kan även tas ut för planbesked, villkorsbesked, ingripandebesked, 
tekniska samråd och slutsamråd, tillsynsbesök och kungörande av beslut. 
För nämndens verksamhet reglerar 12 kap. 10 § plan- och bygglagen att en avgift 
inte får överstiga kommunens genomsnittliga kostnad för den typ av besked, 
beslut eller handläggning som avgiften avser. 
För all kommunal verksamhet gäller dessutom allmänt självkostnadsprincipen 
som uttrycks i 8 kap. 3c § kommunallagen. Självkostnadsprincipen syftar på det 
totala avgiftsuttaget för en verksamhet och inte för kostnaderna i det enskilda 
fallet. Det är en målsättningsprincip som innebär att syftet med verksamheten 
inte får vara att ge vinst.  
Plan- och bygglagen innehåller inte några särskilda regler om hur avgifternas 
storlek i det enskilda fallet ska bestämmas men bygger på likställighetsprincipen 
som uttrycks i 2 kap 2 § kommunallagen. Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
rådgivningsverksamhet bör vara skattefinansierad. 
 
Plan- och bygglovtaxa 
Enligt SKL:s förslag till ny plan- och bygglovtaxa tas avgiften för en viss åtgärd 
ut enligt de tabeller som tillhör taxan. Flertalet av avgifterna beräknas med 
gällande tusendels prisbasbelopp (mPBB) som grund samt ärendeberoende 
faktorer som grundar sig på tidsåtgång och komplexitet för respektive ärende. 
Därutöver kan justeringsfaktor N läggas till funktionen för att anpassa 
avgiftsnivån till den enskilda kommunen.  
 
Grundprincip för beräkning av avgift är: mPBB x OF x (HF1 + HF2) x N. 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 106 forts. 2014-12-17 
 
Justering av plan- och bygglovtaxans HF1-faktor (dnr 
B0191/2011) 
 
Avgiften kan också tas ut genom tidersättning enligt fastställd timtaxa, fn 850:-, 
dock minst 1 timmes handläggning. För enkla bygglovärenden t ex 
mur/staket/plank, inglasning av balkong, utvändiga ändringar samt andra 
mindre ärenden debiteras timkostnad. I timkostnaden ingår alla normala 
kringkostnader utom kostnader för lokaler som inte kan schablonberäknas, 
eftersom stora variationer förekommer. Den antagna timavgiften bör enligt SKL 
höjas varje kalenderår motsvarande förändringen av konsumentprisindex. 
 
Rätten att besluta om avgifter i enskilda ärenden/fall med tillämpning av 
kommunens plan- och bygglovtaxa har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
delegerat till handläggarna på miljö- och byggenheten. 
 
Justering av handläggningsfaktorn vid ansökning via e-tjänst 
Stadsbyggnadskontorets miljö- och byggenhet ska i början av 2015 införa 
möjligheten att ansöka om bygglov via e-tjänst. Denna e-tjänst bedöms 
underlätta det administrativa arbetet då nya ärenden kan importeras i 
ärendehanteringssystemet direkt med minimal manuell arbetsinsats. Detta 
motiverar en differentiering av den administrativa delen av 
handläggningsfaktorn HF1. Stadsbyggnadskontoret föreslår att faktorn för 
ärenden som inkommer via e-tjänsten ändras från 7 till 5. Handläggningsfaktorn 
för övriga ärenden föreslås vara 7, samma som innan. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige 
besluta 
 
att handläggningsfaktorn för den administrativa delen av HF1 för ärenden som 
inkommer via e-tjänst ändras från 7 till 5 fr om 2015-02-01, bilaga § 106. 
_______________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 107 2014-12-17 
 

Förslag till nya gatunamn, Åkerslundshusen (dnr B0515/2014) 
 

Vägnamn i nya detaljplaner antas normalt i samband med detaljplanens 
antagande. När detaljplanen för Hjärup 8:16 m fl, Åkerslundshusen antogs så 
togs ej beslut om gatunamn på gator inom detaljplaneområdet.  
 
Inom detaljplaneområdet kommer det att byggas en 4 nya gator. 
Namngruppen föreslår att de nya gatorna får namnen 
Åkerslundsvägen 
Hjärupshusvägen 
Nytorpsvägen 
Åkergränd 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att anta gatunamnen Åkerslundsvägen, Hjärupshusvägen, Nytorpsvägen 
och Åkergränd. 
_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 108           2014-12-17 
 

Kontroll- och tillsynsplan för miljöenheten 2015 (dnr M2014-
0419) 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade upp-
gifter inom en rad lagstiftningar gällande bl.a. miljöskydd, hälsoskydd, livsmedel 
och läkemedel. Myndighetsutövningen planeras utifrån behov och resurser. I 
miljötillsynsförordningen (2011:13) anges att en operativ tillsynsmyndighet ska 
för varje verksamhetsår upprätta en samlad tillsynsplan som omfattar tillsyns-
myndighetens ansvarsområde enligt miljöbalken. Planen ska grundas på en 
behovsutredning. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska 
ses över vid behov och minst en gång varje år. Miljöenhetens tillsynsplan 
inklusive behovsutredning omfattar utöver miljöbalken även livsmedelslagen, 
strålskyddslagen och lag om handel med receptfria läkemedel.  
 
För att uppfylla de krav som ställs på en operativ kontrollmyndighet inom 
livsmedelskedjan finns även med en särskild kontrollplan för livsmedels-
verksamheten.  
 
Kontroll- och tillsynsplanen beskriver den verksamhet som miljöenheten 
planerar att bedriva under 2015. En detaljerad behovsutredning finns att tillgå på 
miljöenheten. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna kontroll- och tillsynsplanen för 2015 inklusive bilagda kontrollplan 
för livsmedelskontrollen, bilaga § 108. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 109 2014-12-17 

Årsplan Byggenheten 2015 (dnr B0497/2014) 
 
Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och 
förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår from 2009 en 
årsplan (tidigare benämnd verksamhetsplan) som godkänns av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker halvårsvis med redovisning i 
september respektive februari.  
 
Årsplanen för 2015 beskriver övergripande den verksamhet som byggenheten 
planerar att driva under året. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna byggenhetens årsplan för 2015, bilaga § 109. 
_______________ 
 
Carina Dilton yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden hemställer hos 
kommunfullmäktige om resurser motsvarande en 50 % tjänst. Den resurs som 
byggverksamheten saknar för att till fullo svara den lagstadgade tillsynsverk- 
samheten (OVK, ovårdade tomter, bristande underhåll, hissar, enkelt avhjälpta 
hinder). 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Carina Diltons (S) och eget yrkande och 
finner att nämnden bifaller ordförandens yrkande.  
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkännes. Den som 
stödjer ordförandens yrkande röstar ja, den som stödjer Carina Diltons (S) 
yrkande röstar nej. 
 
Vid omrösningen avges 6 ja-röster från Hans Rochester (M), Sune Cederpil (M), 
Max Jörgensen (M), Maria Leijman (M), Jurgis Porutis (M) och Bertil Persson (M) 
samt 3 nej-röster från Carina Dilton (S), Stefan Knutsson (S) och Rolf Lind (--). 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna byggenhetens årsplan för 2015, bilaga § 109. 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga § 109. 
________________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 110 2014-12-17 
 

Årsplan Planeringsverksamheten 2015 (dnr P0011/2014) 
 
Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och 
förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår from 2009 en 
årsplan (tidigare benämnd verksamhetsplan) som godkänns av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker halvårsvis med redovisning i 
september respektive februari.  
 
Årsplanen för 2015 beskriver övergripande den verksamhet som plan- och 
exploateringsenheten planerar att driva för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden under året. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna planverksamhetens årsplan för 2015, bilaga § 110. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 111 2014-12-17 
 

Tillsynsrapport, Smycken i detaljhandeln, SMID 2014 (dnr 
M2014-0403) 
 
Under 2014 erbjöd Kemikalieinspektionen (KemI) alla Sveriges kommuner att 
delta i ett gemensamt samverkansprojekt med fokus på kontroll av farliga 
metaller i smycken. Butiker och andra företag som säljer smycken skulle 
kontrolleras i projektet och KemI lät utföra analyser på smyckena. Upplägget var 
som sådant att kommunerna skulle utföra inspektioner hos företag i den egna 
kommunen med stöd av material som KemI hade tagit fram och att KemI 
därefter kontrollerade primärleverantörerna. Staffanstorps kommun, 
tillsammans med cirka 110 andra kommuner och kommunalförbund, 
medverkade i projektet.  
 
Sammanfattningsvis kan sägas att överlag i hela Sverige tycks det finnas en 
anmärkningsvärd mängd smycken som inte uppfyller lagstiftningen. I 
Staffanstorps kommun inhandlades sju smycken i fyra butiker. Av dessa hade 
fyra förhöjda halter av antingen kadmium eller bly. I slutändan var det två av 
dessa smycken som inte uppfyllde lagstiftningen och som resulterade i en 
åtalsanmälan.    
 
De kontrollerade verksamheterna i Staffanstorp har var och en fått information 
från miljöenheten om gällande lagstiftning.  
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten – Smycken i detaljhandeln (SMID2014). 
_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 112 2014-12-17 
 

Rapport, Allergiprojekt 2014 (dnr M2014-0422) 
 
Under våren och hösten 2014 har miljöenheten i Staffanstorp tillsammans med 
miljökontoren i Lomma, Svedala, Burlöv, Kävlinge, Landskrona och Vellinge i 
projektform genomfört undersökningar av allergikost som tillagas/serveras i 
skolor, förskolor och äldreboenden.  

I projektet har kontrollerats vilka rutiner som finns hos kök som tillagar eller 
värmer upp allergikost. Vid kontrollerna har prov också tagit på allergikosten 
som är avsedd för personer som är glutenintoleranta eller mjölkallergiker. I 37 
kök togs prov på glutenfri och/eller mjölkproteinfri mat. Kontroll av rutiner för 
hantering av allergikost gjordes i samtliga 51 kök. 

Resultatet visar att hanteringen av allergikost inte alltid säkerställer att maten är 
säker för allergiker. I fyra av de kök där prover togs ut påvisades kasein i den 
mat som serverades till personer med mjölkproteinallergi. Ingen av proverna på 
glutenfri mat översteg gränsvärdet. Ett av proverna låg dock precis på 
gränsvärdet. 

Kunskap och bra rutiner för hanteringen av allergikost är avgörande för en säker 
hantering. En bra lokal garanterar inte en bra hantering, precis som en lokal med 
sämre förutsättningar inte behöver betyda att rutinerna och hanteringen inte är 
bra.  

Ett kort informationsblad kommer att skickas ut till de kök som har kontrollerats 
i projektet. I informationsbladet uppmärksammas områden och hanteringssteg 
där det är viktigt att ha bra rutiner för att säkerställa en säker hantering av 
allergikost. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna rapporten – Allergiprojekt 2014. 
_______________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 113 2014-12-17 
 

Internbudget 2015 (dnr 2014-B0500 ) 
 
Förslag till budget 2015 har upprättats. 
 
Förslaget innehåller nämndens prioriterade mål samt nyckeltal. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att godkänna det upprättade förslaget till internbudget 2015 och översända det 
till ekonomikontoret. 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) yrkar tillägg med att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplaner (tillsyns- och kontrollplaner) ska genomföras och att 
erforderliga personalresurser ska finnas samt att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden uppmanas att återkomma till kommunfullmäktige 
om en obalans mellan nämndens verksamhetsplaner och tillgängliga resurser för 
att utföra tillsyns- och kontrollplaner uppstår. 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på Carina Diltons (S) yrkande och eget yrkande 
och finner att nämnden bifaller ordförandens yrkande.  
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkännes. Den som 
stödjer ordförandens yrkande röstar ja, den som stödjer Carina Diltons (S) 
yrkande röstar nej. 
 
Vid omrösningen avges 7 ja-röster från Hans Rochester (M), Sune Cederpil (M), 
Rolf Lind (--)Max Jörgensen (M), Maria Leijman (M), Jurgis Porutis (M) och Bertil 
Persson (M) samt 2 nej-röster från Carina Dilton (S), Stefan Knutsson (S). 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna det upprättade förslaget till internbudget 2015 och översända det 
till ekonomikontoret. 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligt mot beslutet, bilaga § 113. 
_______________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 114 2014-12-17 
 

Intern kontrollplan 2015 (2014-B0499) 
 

Tekniska nämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Samarbetsnämnd 2 
Kommunstyrelsen vad gäller exploateringsverksamheten 

Bakgrund 
Kommunens interna kontrollarbete regleras i ekonomistyrprinciperna. Av dem 
framgår att den interna kontrollen primärt ska vara ett ledningsverktyg som 
bland annat ska säkra en effektiv förvaltning och säkerställa att allvarliga fel inte 
inträffar. 
 
Kontrollmomenten ska medverka till (1) effektivitet och produktivitet i verk-
samheten (2) tillförlitlig finansiell rapportering och slutligen (3) efterlevnad av 
lagar och regler. 
 
Planen omfattar de verksamheter som finns på Stadsbyggnadskontoret och som 
hanteras i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnd, Teknisk nämnd och Samarbets-
nämnd 2 har enligt gällande reglemente. Dessutom ingår kontrollmoment som 
berör exploateringsverksamheten och som faller inom Kommunstyrelsens an-
svarsområde. 

Kontrollmoment 
Tekniska enheten ska erbjuda god service och kvalitet för medborgarna. Under 
året ska följande moment kontrolleras. 

• Betalningsflödet från VA-abonnenterna kontrolleras. 
• Redovisning av hur information om avfallsorteringen genomförts. 
• Följa upp renhållning och städning av gatu- och parkmark. 
• Redovisa anmälda och åtgärdade fel på gatubelysning. 

 
Miljöenhetens tillsynsbesök och kontroller är kritiska moment för myndig-
hetsutövningen. Genom att redovisa dessa visar vi att de företag får de besök 
som de har rätt till, då de erlägger en avgift för miljökontroll, samtidigt som det 
ger en uppföljning av ett moment som har betydelse för enhetens ekonomi. 
 
Byggenheten har som verksamhetsmål och kvalitetsdeklaration: ”En tidseffektiv, 
rättssäker och trygg handläggning med kunden i fokus”. Rättsäkerheten ska 
följas upp och redovisas genom kontroll av antalet överklagade beslut samt 
utgången av dessa. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 114 forts. 2014-12-17 
 

Intern kontrollplan 2015 (2014-B0499) 
 
Geoinfo skall erbjuda bästa möjlige service, kunskap och kvalité till samarbets-
kommunernas enheter och medborgare inom kart- och GIS-området. Under 2015 
kontrolleras följande: 

• Vid leverans av indata kontrolleras att materialet har rätt kvalité innan 
nedlagring sker i basen. 

• Fakturahantering – kontrollera så att utgående faktura stämmer mot 
beställning och nedlagda tider.  

 
Plan- och Exploateringsenheten arbetar med planering såsom 
översiktsplanering, planprogram och detaljplaner samt handlägger avtal som 
reglerar olika frågor när det gäller planering och utbyggnad av nya områden, 
markupplåtelser i form av arrenden, köp och försäljning av fast egendom osv. 
För år 2015 genomförs intern kontroll av följande moment: 
• Kontroll och redovisning av antal överklagade beslut om detaljplaner 

samt utgången av dessa. 
• Utvärdering av ekonomiska utfallet för projektarbetet avseende 

detaljplaner antagna under året. 

Återrapportering 
Respektive enhetschef genomför kontrollmomenten enligt ovan. Detta innebär 
att enheterna till Stadsbyggnadschefen rapporterar två gånger per år, i samband 
med delårsrapport och bokslut, hur kontrollerna genomförts, vilket resultat som 
erhållit samt förslag på eventuella åtgärder för att förebygga avvikelser 
 
Stadsbyggnadschefen upprättar en sammanställning av enheternas redovisning 
samt föredrar för respektive nämnd utfallet av de genomförda kontrollerna samt 
lämnar förslag på åtgärder. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna förslag till intern kontrollplan för 2015 för miljö- och samhälls-
byggnadsnämndens eget verksamhetsområde. 
_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 115 2014-12-17 
 

Attestförteckning (dnr 2014-B0501 ) 
 
Föreligger förteckning över delegerat budgetansvar och attesträtt för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhetsområde. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna och till ekonomikontoret översända attestförteckning. 
 
_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 116 2014-12-17 
 

Sammanträdesdagar 2015 (dnr B0516/2014) 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att under 2015 hålla presidiemöten och nämndssammanträden följande datum: 
 
Presidiemöten Nämndssammanträden 
 
11 februari 25 februari 
 
25 mars 8 april 
 
21 april reserv 6 maj reserv 
 
20 maj  3 juni 
 
26 augusti 9 september 
 
22 september 7 oktober 
 
17 november  2 december 
 
_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 117                2014-12-17 
 
Ekonomisk uppföljning (dnr B0190/2013) 
 
Föreligger ekonomisk uppföljning tom oktober månad 2014 som föredrages vid 
nämndens sammanträde och lägges till handlingarna.  
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 118                2014-12-17 
 

Delegationsbeslut trafikärenden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndsnummer  
(personuppgift). 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 119                2014-12-17 
 

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 § 119 
(4 sidor). 
 
Förkortningar handläggare: 
LÅ=Lena Åkesson, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, JH=Jennie 
Hügert, KALI= Katia Lilia, CL=Charlotte Leander. 
 
Förkortningar åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 120                2014-12-17 
 

Delegationsbeslut byggärenden 
 
Anmäles att stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören, med 
stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 59/2014 har fattat 
beslut i ärenden under perioden 6 oktober 2014 till och med 25 november 2014 
enligt nedan. 
  
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/ärendemening Åtgärd 
(Person- 
uppgift) 

2014-10-06 Beslut att 
överklaga 
Länsstyrelsens 
upphävande av 
detaljplanen 

 DEL-O 

 2014-10-07 Startbesked  
 

DELST 

 2014-10-07 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-08 Slutbevis  
 

DELSB 

 2014-10-08 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-08 Startbesked  
 

DELANM 

 2014-10-08 Startbesked  
 

DELANM 

 2014-10-09 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-09 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-09 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-09 Startbesked  
 

DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-10-09 Slutbesked  

 
DELSL 

 2014-10-10 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-10 Startbesked  
 

DELST 

 2014-10-10 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-10 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-10 Delegationsbeslut 
rättidsprövning 

 
 

deladm 

 2014-10-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-10 Startbesked  
 

DELST 

 2014-10-10 Startbesked  
 

DELANM 

 2014-10-10 Startbesked  
 

DELANM 

 2014-10-13 Startbesked  
 

DELST 

 2014-10-13 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-13 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-14 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 delbl 

 2014-10-14 Startbesked  
 

DELANM 

 2014-10-15 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-16 Startbesked  
 

DELANM 

 2014-10-17 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-20 Startbesked  
 

DELST 

 2014-10-20 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-21 Bygglov beviljas  
 

DELBL 

 2014-10-21 Delegationsbeslut  delbl 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

bygglov beviljat  
 2014-10-21 Delegationsbeslut 

bygglov beviljat 
 
 

delbl 

 2014-10-21 Bygglov beviljas  
 

DELBL 

 2014-10-22 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-10-22 Bygglov beviljas  
 

DELBL 

 2014-10-22 Startbesked  
 

DELST 

 2014-10-24 Interimistiskt 
slutbesked 

 
 

DELSL 

 2014-10-24 Startbesked  
 

DELST 

 2014-10-24 Startbesked  
 

DELST 

 2014-10-27 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-28 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-28 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-30 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-30 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-30 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-30 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-10-30 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-11-03 Delstartbesked 
(Markarbeten) 

 
 

DELST 

 2014-11-07 Startbesked  
 

DELST 

 2014-11-07 Startbesked  
 

DELST 

 2014-11-07 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-11-07 Startbesked  
 

DELST 

 2014-11-07 Startbesked  
 

DELANM 

 2014-11-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-11-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-11-10 Startbesked  

 
DELST 

 2014-11-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-11-10 Startbesked  
 

DELST 

 2014-11-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-11-10 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-11-10 Startbesked  
 

DELANM 

 2014-11-11 Startbesked  
 

DELST 

 2014-11-12 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-11-14 Startbesked  
 

DELST 

 2014-11-17 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-11-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-11-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-11-17 Delegationsbeslut 
bygglov beviljat 

 
 

delbl 

 2014-11-18 Slutbevis  
 

DELSB 

 2014-11-18 Slutbevis  
 

DELSB 

 2014-11-18 Delegationsbeslut 
rättidsprövning. 
inkommet 
försent. 

 
 

deladm 

 2014-11-18 Slutbevis  
 

DELSB 

 2014-11-18 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-11-18 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-11-18 Startbesked  
 

DELST 

 2014-11-18 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-11-18 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-11-18 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-11-18 Delegationsbeslut  delbl 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

bygglov beviljat  
 2014-11-18 Startbesked  

 
DELST 

 2014-11-18 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-11-18 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-11-18 Startbesked  
 

DELST 

 2014-11-19 Interimistiskt 
slutbesked 

 
 

DELISL 

 2014-11-19 Startbesked  
 

DELST 

 2014-11-21 Startbesked  
 

DELST 

 2014-11-24 Startbesked  
 

DELANM 

 2014-11-25 Slutbesked  
 

DELSL 

 2014-11-25 Startbesked  
 

DELANM 

 2014-11-25 Startbesked  
 

DELANM 

 
 
_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 121                2014-12-17 
 

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 
Flackarp 2:9, Omformarstation, dnr P0005/2013. 
 
Preliminärt godkännande av utlåtande efter granskning av detaljplan för del av 
Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup NO etapp 2, Åretruntbyn, dnr P0001/2014. 
 
Preliminärt godkännande av utlåtande efter granskning av detaljplan för Hjärup 
21:38 m fl (Äppelhagen), dnr P0006/2005. 
_______________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 122                2014-12-17 
 

Meddelanden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
a). Beslut från Länsstyrelsen Skåne i ärende om överklagande av beslut om 
bygglov på fastigheten (personuppgift) i Staffanstorps kommun (dnr 
personuppgift); Länsstyrelsen förordnar att det överklagade beslutet tillsvidare 
inte ska gälla. Slutligt beslut meddelas av Länsstyrelsen vid senare tillfälle. 
 
b). Beslut från Länsstyrelsen Skåne om överklagande av beslut om bygglov på 
fastigheten (personuppgift) i Staffanstorps kommun (dnr personuppgift); 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 
 
c). Mark- och miljödomstolens dom över Länsstyrelsen i Skåne läns beslut i 
ärende angående förhandsbesked för nybyggnad av stall och enbostadshus på 
fastigheten (personuppgift) i Staffanstorps kommun (dnr personuppgift); Mark- 
och miljödomstolen avslår yrkande om syn samt avslår överklagandet. 
 
d). Sammanträdesprotokoll: 
KS § 136, 2014 Uppföljning av kommunstyrelsens interna kontrollplan för år 
2014, vari bland annat samtliga nämnder ges i uppdrag att besluta om 
dokumenthanteringsplaner inkluderande hanteringsanvisningar samt beslut om 
gallring. 
KF § 157, 2014 Budget 2015, inklusive flerårsplan 2016-2017 och kommunalskatt 
år 2015 för Staffanstorps kommun. 
KF § 158, 2014 Revidering av representationsreglemente för Staffanstorps 
kommun. 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(38) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 123                2014-12-17 
 

Övrigt 
 
Ordföranden Bertil Persson (M) tackar ledamöter, ersättare och tjänstemän för 
det gångna året och önskar samtliga en god jul. 
 
Carina Dilton (S) tackar ordföranden, ledamöter, ersättare och tjänstemän för det 
gångna året och önskar samtliga en god jul. 
_______________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 
Sammanträdesdatum 2014-12-17 

 

   
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Plats och tid Sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18.00 – 18.45 
  
Beslutande Bertil Persson (M) Sune Cederpil (M) 
 Carina Dilton (S) Max Jörgensen (M) 
 Stefan Knutsson (S) 

Rolf Lind (--) 
Jurgis Porutis (M) 
Björn Magnusson (FP) 

 Hans Rochester (M) Tjänstgörande ersättare 
 

Övriga deltagande Renée Stigborg 
Ralph Friberg (SP)  
Fredrik Olsson (S) 
 

Björn Stigborg (S) 
Maria Leijman (M) 
Isabella Månsson (M)  
 

 Pontus Borgstrand, statsbyggnadschef 
Charlotte Leander, miljö- och byggchef 
Thomas Lexén, stadsarkitekt, plan- och exploateringschef 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Carina Dilton (S) 
Justeringens plats och tid Rådhuset onsdagen den 17 december 2014 klockan 20.00 

 
Underskrifter Sekreterare  

 
Paragrafer 105 

  Eva Palmqvist  
 Ordförande  

 
 

  Bertil Persson  
 Justerande  

 
 

  Carina Dilton  
 

 

 

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

Nämnd/styrelse Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
Sammanträdesdatum 2014-12-17 
Datum för anslags uppsättande 2014-12-18   
Datum för anslags nedtagande 2015-01-12   
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset 
Underskrift  

  

 Eva Palmqvist  
  Utdragsbestyrkande  
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(3) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 105 2014-12-17 
 

Personuppgift, överklagande av länsstyrelsens beslut, dnr 
personuppgift 
 
Överklagat beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden (nedan kallad nämnden) överklagar 
härmed länsstyrelsens beslut från 2014-10-24 i rubricerat ärende till Mark- och 
miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt. 
 
Klagande 
Staffanstorps kommun genom dess miljö- och samhällsbyggnadsnämnd. 
 
Yrkande 
Staffanstorps kommun yrkar att Mark- och miljödomstolen, genom ändring av 
det överklagade beslutet, fastställer nämndens beslut från 6 maj 2014 BL0028 att 
bevilja bygglov för mur och plank. 
 
Grunder för yrkande 
Länsstyrelsen har i beslut upphävt överklagat beslut att bevilja bygglov för mur 
och plank på rubricerad fastighet. Som motiv har man framfört att muren och 
delar av planket är belägna på mark som enligt detaljplanen är punktprickad. 
Sammanlagt är åtminstone 5 meter av planket och 23,64 meter av muren 
placerad på punktprickad mark. Område med punktprickad mark får enligt 
planbestämmelserna inte bebyggas. 
 
Länsstyrelsen anser att åtgärden i och för sig inte strider mot planens syfte men 
att mot bakgrund av att större delen av åtgärden helt är uppförd på mark som 
inte får bebyggas och att områdets karaktär utgörs främst av tomtgränser med 
häckar och buskar kan den inte anses vara en liten avvikelse. 
 
Nämnden delar inte Länsstyrelsens bedömning. Muren är inte alls sluten utan 
består av omväxlande två meter breda mursektioner och fyra meter breda 
sektioner av gjutjärnsstaket. Endast 1/3 av de 23 metrarna kommer därför att 
vara mur. Resten är gjutjärnsstaket som i sig inte ens är lovpliktigt, oavsett höjd 
då det varken kan kallas plank eller mur. Därför anser nämnden att den 
beslutade åtgärden uppfyller kravet på att en avvikelse ska vara liten. Av detta 
följer att kraven i 9 kap 31 b § är uppfyllda. 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(3) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 105 2014-12-17 
 

Personuppgift, överklagande av länsstyrelsens beslut, dnr 
personuppgift 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att hos Mark- och miljödomstolen meddela vad som ovan anförts och yrka att 
Mark- och miljödomstolen, genom ändring av det överklagade beslutet, 
fastställer miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut från 6 maj 2014 BL0028 
att bevilja bygglov för mur och plank samt 
 
att förklara paragrafen omedelbart justerad. 
 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expedieras till 
Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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