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  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
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Carina Dilton (S) 
Björn Stigborg (S) 

 Renée Stigborg (S) Maria Leijman (M)  
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 Eva Palmqvist  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
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_______________  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 1 2015-02-25 
 
 
Godkännande av dagordningen 
 
Ordföranden meddelar att ärende 4 ska rubriceras ”Förslag till detaljplan för del 
av Hjärup 4:159 m.fl. Spårområdet, beslut om granskning”, att ärendet omfattar en 
detaljplan samt yrkar att dagordningen ska fastställas med ordförandens 
ändring. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen med ordförandens ändring enligt ovan. 
________________  
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 2 2015-02-25 
 

Förslag till detaljplan för del av Stanstorp 1:6, Roos park 
(dnr2015-P0001) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Syftet med planläggningen är att möjligöra för uppförandet av ny 
bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral. Området omfattar en 
yta på drygt 15 000 kvm (1,5 ha). Planområdet utgör del av fastigheten Stanstorp 
1:6 och marken ägs av Staffanstorps kommun. Fastigheten står idag tom men 
rymde tidigare ett koloniområde.  
 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen beslutade den 22 mars 2010, § 23 att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta en ny detaljplan för Annerovägen 
/Skånevägen. Den 9 feb 2015 beslutade kommunstyrelsen om att återkalla sitt 
tidigare beslut. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 2 forts 2015-02-25 
 

Förslag till detaljplan för del av Stanstorp 1:6, Roos park 
(dnr 2015-P0001) 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta uppdra till stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan i 
enlighet 5 kap plan- och bygglagen. 
_________________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 3 2015-02-25 
 
Förslag till detaljplan för del av Hjärup 4:159 m.fl, Spårområdet 
(dnr P0002/2013) 
 
I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planerar Trafikverket en utbyggnad 
av Södra stambanan på sträckan Flackarp – Arlöv, från två till fyra spår. I 
samband med utbyggnaden kommer stationerna i Hjärup, Åkarp och Arlöv att 
förnyas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en breddning och nedsänk-
ning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av stationen samt ändring av 
korsande förbindelser. 
 
Utbyggnaden blir av stor betydelse för Hjärup. Utvecklingen skapar nya möjlig- 
heter för förtätningar av bebyggelsen och utbyggnad av handels- och service- 
funktioner i anslutning till stationsområdet. Utvecklingen av nya gång- och 
cykelstråk och en ökad komfort i resandet ska bidra till en hållbar utveckling av 
samhället. Planeringen ska också bidra till att minimera järnvägens barriär-effekt 
med målsättningen att Hjärup ska upplevas som ett sammanhållet samhälle. 
 
Det finns sedan tidigare ett antaget (130128) planprogram för 4–spårsutbygg-
naden i Hjärup. Nu behövs ett antal detaljplaner tas fram för att möjliggöra 
järnvägsutbyggnaden.  
 
Följande detaljplaner avses att tas fram (se även bild nedan): 
• Detaljplan för Spårområdet 
• Detaljplan för Stationsbron 
• Detaljplan för Banvallsvägen 
• Detaljplan för Vragerupsvägen 
Detta beslut behandlar detaljplan för Spårområdet. 
 
Avgränsningen av aktuella detaljplaner.  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 3 forts          2015-02-25 
 
Förslag till detaljplan för del av Hjärup 4:159 m.fl, Spårområdet 
(dnr P0002/2013) 

Tidigare beslut: 

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

Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden att utarbeta detaljplaner för stambanans utbyggnad till fyra 
spår genom Hjärup i enlighet med första att-satsen godkänt planprogram, 
gällande översiktsplan och plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-02-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2013-01-28 
och bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen upprätta förslag till 
detaljplaner för stambanans utbyggnad till fyra spår genom Hjärup. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2014-06-04 att sända ut 
detaljplanerna för stambanans utbyggnad till fyra spår genom Hjärup på samråd 
i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att sända ut reviderad detaljplan för del av Hjärup 4:159 m. fl, Spårområdet på 
granskning i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen samt 
 
att godkänna redogörelsen efter samråd tillhörande detaljplan för del av Hjärup 
4:159 m fl, Spårområdet i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 4          2015-02-25 
 

Planprogram för Hjärup Västerstad (Dnr P0003/2014 )  
 
Programmet syftar till att utreda förutsättningar och utveckla strategier för en 
utbyggnad av sydvästra Hjärup. Området är stort och kommer att byggas ut 
under relativt många år och med stöd av flera olika detaljplaner. Planeringen 
påbörjas med framtagandet av ett planprogram vilket fångar upp relevanta 
frågeställningar, skapar gemensamma utgångspunkter och lägger fast riktlinjer 
för den fortsatta detaljplaneringen och med precisering av områdets etappvisa 
planering och utbyggnad. 
 

Tidigare beslut 
I kommunens översiktsplan Framtidens kommun – perspektiv 2038, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-11-30 och aktualiserad 2011-10-24, anges för 
Västerstad att området närmast stationen och spåren ska bebyggas som en 
blandad centrummiljö, 35-50 bostäder/ha, medan resterande delar anges som 
utbyggnadsområde för en varierad boendemiljö, 15-30 bostäder/ha, framtida 
grönstruktur samt framtida lärmiljö. 
 
Skanska Sverige AB har 2012-06-14 ansökt om planläggning av fastigheterna 
Hjärup 7:1 och Hjärup 22:1. Föravtal till exploateringsavtal har därefter tecknats 
mellan kommunen och Skanska Sverige AB. Föravtalet godkändes av 
kommunstyrelsen 2014-02-10. 
 
2014-06-04 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till planprogram för Hjärup 
Västerstad i enlighet med gällande översiktsplan, Framtidens kommun – 
perspektiv 2038, och de förutsättningar som anges i planprogram för 4-
spårsutbyggnaden. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att efter revidering av programhandling, sid 10, beskrivning av planprocessen, 
samt sid 41, beskrivning av avtalsparter angående bullerskydd och avgränsning 
mot järnväg, låta sända ut föreliggande förslag till planprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning för samråd i enlighet med plan- och bygglagens 
femte kapitel. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 4 forts          2015-02-25 
 

Planprogram för Hjärup Västerstad (Dnr P0003/2014 )  
 
 
Ordföranden yrkar, med instämmande av Björn Stigborg (S), att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutar att efter revidering av programhandling, 
sid 10, beskrivning av planprocessen, samt sid 41, beskrivning av avtalsparter 
angående bullerskydd och avgränsning mot järnväg, låta sända ut föreliggande 
förslag till planprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för samråd 
i enlighet med plan- och bygglagens femte kapitel med tillägget att, inför 
kommande detaljplanearbete, rekommendera att möjligheten att bygga högre än 
vad som anges i programförslaget beaktas. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att efter revidering av programhandling, sid 10, beskrivning av planprocessen, 
samt sid 41, beskrivning av avtalsparter angående bullerskydd och avgränsning 
mot järnväg, låta sända ut föreliggande förslag till planprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning för samråd i enlighet med plan- och bygglagens 
femte kapitel samt 
 
att, inför kommande detaljplanearbete, rekommendera att möjligheten att bygga 
högre än vad som anges i programförslaget beaktas. 
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 5 2015-02-25 
 

Förslag till detaljplan för Stora Uppåkra 2:14, 2:56 m.fl. 
Pihlängen (dnr P0007/2010) 
 
Syftet med detaljplanen är att i anslutning till befintlig bebyggelse vid Pihls väg 
och Bergströms väg, öster om Hjärup, möjliggöra uppförandet av 150-200 nya 
bostäder. En blandning av bostadsformer; friliggande villor, radhus och kedjehus 
föreslås. Detaljplanen syftar även till att möjliggöra förskoleverksamhet i 
områdets norra delar, lättillgängligt från kollektivtrafik och det övergripande 
vägnätet. 
 
Utöver bostäder och förskoleverksamhet omfattar planen gator för 
trafikförsörjning av området, parkytor för rekreation och dagvattenfördröjning 
samt ytor för bullerskyddsåtgärder. 
 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Planområde 
 
Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-04 § 71 att då under förutsättning av att 
överenskommelse om finansiering av härför uppkommande kostnader kan 
träffas med exploatören eller annan, uppdra till miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden att utarbeta förslag till detaljplan för Stora Uppåkra 2:14, 2:56 m fl 
fastigheter (Pihlängen-området) i enlighet med i ärendet redovisade  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 5 forts 2015-02-25 
 

Förslag till detaljplan för Stora Uppåkra 2:14, 2:56 m.fl. 
Pihlängen (dnr P0007/2010) 
 
förutsättningar, då inklusive de som redovisas i av kommunfullmäktige den 30 
november 2009 antagen översiktsplan/Framtidens kommun – perspektiv 2038. 
Det beslutades även att någon miljöbedömning ej erfordras vid detaljplane-
läggning enligt första att-satsen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-10-06  § 94 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att i enlighet med miljöbedömning samt i enlighet med 
Framtidens kommun- perspektiv 2038 upprätta detaljplan för det i 
översiktsplanen utpekade utbyggnadsområdet Pihlängen, samt för det i söder 
närmast angränsande området.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-13 § 60 att låta sända ut 
förslag till rubricerad detaljplan på samråd enligt bestämmelserna i 5 kap. § 20-22 
plan- och bygglagen. Samråd pågick 2012-07-09 – 2012-09-03. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-04-24 § 25 att godkänna 
samrådsredogörelsen samt att låta ställa ut planförslaget enligt 5 kap 23-27 § 
plan- och bygglagen (1987:10). Utställning pågick 2013-05-06 – 2013-06-06. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-04-16 § 28 att godkänna 
utlåtandet efter utställning, att anta detaljplanen enligt 5 kap § 29-31 plan- och 
bygglagen (1987:10), samt att anta följande förslag till gatunamn inom området: 
Pihlängsvägen, Cikoriavägen, Gråbovägen, Malörtsvägen och Timotejvägen.  
 
Beslutet att anta detaljplanen överklagades av närboende, varpå länsstyrelsen 
2014-10-09 beslutade att upphäva detaljplanen. Skälet för upphävandet var 
frågan kring huvudmannaskapet för allmän plats - Länsstyrelsen bedömde att de 
skäl för enskilt huvudmannaskap som kommunen framfört under planprocessen 
inte utgör sådana särskilda skäl som anges i 6 kap. 26 § ÄPBL och som krävs för 
att kommunen ska kunna avsäga sig ansvar för allmän plats.  
 
Detaljplanen har med anledning av ovanstående justerats så att 
huvudmannaskapet för allmän plats inom området är kommunalt. Utöver den 
mark som tidigare ingick i planområdet som allmän plats föreslås kommunen 
även överta ansvaret (och huvudmannaskapet) för de av området berörda  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 5 forts           2015-02-25 
 

Förslag till detaljplan för Stora Uppåkra 2:14, 2:56 m.fl. 
Pihlängen (dnr P0007/2010) 
 
infartsvägarna - den så kallade matarvägen och del av Gamla Lundavägen (från 
korsningen med matarvägen in norr till korsningen med Stora Uppåkravägen i 
söder). Planområdet har därmed utökats till att även omfatta dessa vägar. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta 
 
att på nytt låta ställa ut förslag till detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, 
Pihlängen, enligt 5 kap 23-27 § plan- och bygglagen (1987:10). 
 
Carina Dilton (S) yrkar bifall till liggande förslag med tillägget att hela området 
Stora Uppåkra 2:14, 2:56 m.fl. Pihlängen ska ha kommunalt huvudmannaskap 
inklusive den lilla del som ligger på kvartersmark. 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag samt avslag på Carina Diltons (S) 
tilläggsyrkande. 
 
Ordföranden ställer proposition på eget och Carina Diltons (S) tilläggsyrkande 
och finner att nämnden har beslutat i enlighet med ordförandens yrkande.  
 
Omröstning begärs och följande omröstningsproposition godkännes: Den som 
stödjer ordförandens yrkande röstar ja, den som ej vill röstar nej. 
 
Vid omröstningen avges 7 ja-röster från Björn Larsson (C), Maria Leijman (M), 
Rune Lindahl (M), Mats-Åke Westeson (SD), Isabella Månsson (M),  
Arne Wallin (FP) och Eric Tabich (M) samt 4 nej-röster från Carina Dilton (S), 
Björn Stigborg (S), Renée Stigborg (S) och Kent Lindelöf (MP). 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att på nytt låta ställa ut förslag till detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, 
Pihlängen, enligt 5 kap 23-27 § plan- och bygglagen (1987:10). 
_________________ 
 
Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande, bilaga § 5. 
_________________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 6 §  2015-02-25 
 

Förslag till förändrade hastighetsgränser i Hjärup (Dnr T2011-
0002) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade 2011 §9 beslut om att skicka 
förslag om förändrade hastighetsgränser  inom Hjärups tätort (se karta nedan) på 
remiss till Polismyndigheten, Räddningstjänsten, Skånetrafiken, Trafikverket, 
Hjärups Byalag samt Tekniska nämnden i Staffanstorp.   
 

 
Remissförslag MOS 2011 §9 
 
Trafikverket framförde i sitt remissyttrande att kommunen bör göra en ny 
översyn enligt Rätt fart i staden och använda hastigheterna 40 och 60 km/h på de 
vägar där staten är väghållare. Kommunen har därför gjort analys av vägnätet 
enligt Rätt fart i staden med hastigheterna 40 och 60 km/h. Analysen omfattade 
även kommunens huvudvägnät för att få så enhetliga hastighetsgränser som 
möjligt.  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 6 forts 2015-02-25 
 

Förslag till förändrade hastighetsgränser i Hjärup (Dnr T2011-
0002) 
 
 
Den nya hasighetsplanen enligt Rätt fart i staden har skickats på remiss till 
Trafikverket, se karta nedan.  
 
 

  
Hastighetsplan för Hjärup från Hastighetsöversyn enligt Rätt fart i Staden Sweco November 
2013 
 
 
Förslag till förändrade hastigheter för Gamla Lundavägen och Lommavägen har 
därefter anpassats efter Trafikverkets synpunkter. Aktuellt förslag till förändrade 
hastigheter i Hjärup omfattar även Banvallsvägen och Väståkravägen, se karta på 
nästa sida. 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 6 forts 2015-02-25 
 

Förslag till förändrade hastighetsgränser i Hjärup (Dnr T2011-
0002) 
 

Aktuellt förslag till förändrade hastigheter i Hjärup 
 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokala 
trafikföreskifter för Lommavägen, Gamla Lundavägen, Banvallsvägen och 
Väståkravägen i enlighet med aktuellt förslag till förändrade hastigheter i Hjärup 
samt  
 
att lämna dessa till Polismyndigheten och den statliga väghållningsmyndigheten 
för yttrande. 
________________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 7          2015-02-25 
 

Stanstorp 1:791, avskrivning av rättelseföreläggande 
(Dnr B0161/2014) 
 

Ärendet 
Stadsbyggnadskontoret har den 23 december 2014 kunnat konstatera att rättelse 
vidtagits på aktuell fastighet. 
 
Utredning 
Stadsbyggnadskontoret har den 23 december 2014 genom besök på plats kunnat 
konstatera, att rättelse enligt utdömt rättelseföreläggandet den 4 juni 2014 har 
vidtagits på aktuell fastighet.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att mot bakgrund av ovan redovisad utredning avskriva ärendet samt 
 
att begära att föreläggandet tas bort ur fastighetsregistrets anteckningsdel. 
________________ 
 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Nämndprotokoll och delgivningskvitto: Bostadsanpassningsenheten,  
245 80 Staffanstorp. 
Nämndprotokoll: Stopstorp Kommanditbolag, C/O Folksam (Folksam 
Fastigheter), 106 60 Stockholm 
Akten 
Lantmäteriet, division Inskrivning, Box 452, 281 24 Hässleholm 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 8 2015-02-25 
 

Hjärup 4:224, Yttrande till Mark- och miljödomstolen, angående 
Länsstyrelsens upphävande av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut i ärende om ändrad 
användning från garage till bostad (dnr B0429/2013) 

Bakgrund 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat (delegationsbeslut, BL2014-
BL0029) att bevilja bygglov för ändrad användning från garage till 
bostadsändamål. Beslutet har överklagats av grannen och länsstyrelsen har i 
beslut den 21 november 2014 upphävt nämndens beslut. Länsstyrelsen menar att 
ändringen från förråd/garage till bostad inte kan anses vara en liten avvikelse 
som avses i 9 kap. 31b § PBL och att ändringen inte heller kan anses vara förenlig 
med planens syfte. 

Yttrande 
Vid en genomgång av bygglov beviljade på fastigheter i samma detaljplan med 
samma bestämmelser så framkommer det att 22 bygglov har beviljats, (från 1972-
12-12 till 2014-11-07) för ändrad användning från förråd/garage till bostad. Beslut 
har tagits kontinuerligt och det har inte gjorts något längre uppehåll. Tillräckligt 
utrymme för att säkerställa parkering har krävts och finns på fastigheterna. 
Åtgärderna har ringa omgivningspåverkan och har inte inneburit några 
olägenheter för grannar då befintlig byggnad tas i anspråk som inte har några 
fönster in mot grannen. Stadsbyggnadskontoret anser att en praxis har växt fram 
på grund av den långa historia av beviljade bygglov i det väl avgränsade 
området. Stadsbyggnadskontoret anser att avvikelsen därför kan, i detta område, 
anses vara liten och förenligt med syftet i planen vilket är att tillåta bostäder. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att meddela vad som ovan anförts och yrka att Mark- och miljödomstolen 
upphäver Länsstyrelsens beslut så att miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut om bygglov vinner laga kraft 
______________ 
 
Expedieras till: 
Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 9 2015-02-25 
 

Hjärup 21:36, ansökan om bygglov för mobilmast (Dnr 
B0328/2014) 

Ärende 
Ansökan har inkommit till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avseende en 
telekommunikationsmast i form av en 25 meter hög monopole som avses 
placeras i anslutning till Hjärupsgården väster om denna och söder om 
Lommavägen. 

Planläge 
Fastigheten ligger utanför planlagt område. Området är i kommunens 
översiktsplan inte utpekat som något speciellt men ligger precis i kanten av ett 
möjligt framtida verksamhetsområde och en möjligt framtida cykelled. 

Ärendets handläggning 
Ansökan har kungjorts och inga erinranden har inkommit. 
 
Sökanden har inkommit med yttranden från försvarsmyndigheten, 
luftfartsverket och närliggande flygplatser. Man har även inkommit med beslut 
från länsstyrelsen då platsen ligger innanför ett utpekat fornlämningsområde. 
Länsstyrelsen har inget att erinra och har meddelat ett antal föreskrifter som ska 
följas vid schaktning. 

Bedömning 
Mastens placering är anpassad till landskapsbilden och ansökan uppfyller i 
övrigt 9 kap 31b § plan- och bygglagen i tillräcklig omfattning för att bygglov ska 
kunna ges. Masten bedöms följa översiktsplanen och påverkar inte framtida 
markutnyttjande negativt. 
 
Kontrollansvarig i detta ärende är: Stig Mårtensson, Akademiska Hus, Lund 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att bevilja bygglov, 
 
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, samt 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 9 forts 2015-02-25 
 

Hjärup 21:36, ansökan om bygglov för mobilmast (Dnr 
B0328/2014) 
 
 
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:                   17 848 kronor 
Enligt taxa beslutad av kommunfullmäktige. 
 
Sändlista 
 
Sökande: 
Telenor Sverige AB, c/o Orbion Consulting AB, Box 1457, 171 28 Solna 
 
Fastighetsägare, för information: 
Hansson,Karl Gösta, Hjärupsgården Lommavägen 53, 245 62 Hjärup 
 
Upplysning grannar: 
Enligt sändlista 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 10 2015-02-25 
 

Årsredovisning planverksamheten (Dnr B0457/2013) 
 
Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och 
förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår (fr o m 2009) en 
årsplan (tidigare benämnd verksamhetsplan) som godkänns av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker halvårsvis med redovisning i 
september respektive februari.  
 
Stadsbyggnadskontorets plan- och exploateringsenhet biträder miljö- och 
samhälls-byggnadsnämnden, som fullgör kommunens uppgifter inom plan- och 
byggnadsväsendet i enlighet med plan- och bygglagen, och som handhar det 
närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten. 
 
För miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar vi med detaljplaner, 
utredningar, planbesked, remiss-yttranden mm. Enheten arbetar också med 
översiktsplanering, planprogram, remisser, utredningar, tillväxt och 
exploatering, markanvisningar, förvaltning av markreserv och kommunala 
fastigheter med mera på uppdrag av kommunstyrelsen.  
 
Årsplanen för 2014 beskriver övergripande den verksamhet som dåvarande 
plan- och byggenheten planerat att driva under året. I augusti genomfördes en 
omorganisation inom stadsbyggnadskontoret varvid de tre dåvarande enheterna 
plan- och bygg, exploatering och miljö lades samman till de två nuvarande plan- 
och exploatering respektive miljö- och bygg. Årsredovisningen är en 
avrapportering av den planeringsverksamhet som bedrivits för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och gäller för hela verksamhetsåret 1 januari till och 
med 31 december 2014. 
 

Personal 
Under perioden arbetade följande personer inom verksamheten: 
- Anna Fogelberg, planarkitekt, 100% fr o m december, tidigare föräldraledig. 
- Katarina Jeraeus, planarkitekt, 100%. 
- Lowe Kisiel, planarkitekt 100%. 
- Sofia Tjernström, planarkitekt, 80% fr o m augusti, tidigare tjänstledig. Fr o m 
nov 
  30% planering och 50% projektkoordinator MalmöLundRegionen. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 10 forts        2015-02-25 
 

Årsredovisning planverksamheten (Dnr B0457/2013) 
 
 
- Thomas Lexén, stadsarkitekt, plan- och exploateringschef, 100% 
- Lisa Callréus, trafik- och exploateringsingenjör, 100% fr o m augusti. 
- Karolina Gnosspelius, exploateringsingenjör, 100% fr o m augusti. 
- Carin Nilsson, exploateringsingenjör, 100%,  
 

Övergripande mål 

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

- Årligen ska MoSN anta detaljplaner som sammanlagt möjliggör 
byggandet av minst 100 bostäder. Målet uppfyllt. Sex detaljplaner med 
byggrätter för sammanlagt ca 480-530 bostäder har antagits under perioden – Dp 
Pihlängen (150-200), Dp Vallby/Myllan (14), Dp Åkerslundshusen (50), Dp 
Tågvägen (12), Dp Äppelhagen (18), Dp Hjärup NO etapp II (160). Samtliga 
beslut om antagande har överklagats. Två av dem har vunnit laga kraft 
(Åkerslundshusen och Tågvägen) medan övriga ej avgjorts. 

 

Planering 
Planverksamhetens huvuduppgift är framtagande av planprogram, detaljplaner, 
fördjupningar till översiktsplanen samt i förekommande fall samordning och 
ledning av konsulter. I arbetet ingår också att samråda och föra en god dialog 
med medborgarna.  
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 10 forts        2015-02-25 
 

Årsredovisning planverksamheten (Dnr B0457/2013) 
 
Under perioden har planavdelningen arbetat med följande uppdrag: 
 
Typ Namn Status 
Dp Anneroskolan pågående 
Dp Borggårdsskolan Pågående/vilande 
Dp Gamla Busstationen pågående 
Dp Bråhögsbadet  pågående/vilande 
Ädp Brågarps industriområde ant 140226, laga kraft 140331 
DpP Flackarps by pågående/vilande 
Dp Flackarp omformarstation (TRV) ant 14????, laga kraft ?? 
Dp Hjärup Klockaregårdsvägen *) pågående 
Dp Hjärup NO etapp II ant 141029 
Dp Hjärup NO skola ant 141029, laga kraft 141125 
Dp  Hjärup Tågvägen ant 140604, laga kraft 140929 
DpP Hjärup Västerstad *) pågående 
Dp Hjärup Spårområdet (4-spår) pågående 
Dp Hjärup Vragerupsvägen (4-spår) pågående 
Dp Hjärup Banvallsvägen (4-spår) pågående 
Dp Hjärup Stationsbron (4-spår) pågående 
Dp Hjärup Åttevägen  ant 141217 
Dp Hjärup Åkerslundshusen ant 140604, laga kraft 141027 
Dp Hjärup Ängslyckan pågående/vilande 
Dp Hjärup Äppelhagen ant 141029, laga kraft 150123 
Dp Knästorps kvarn *) pågående 
Dp Kyrkheddinge, Almlunda förskola ant 140604, laga kraft 141023 
Dp Kyrkheddinge, Bjällerupsvägen pågående 
Dp Kyrkheddinge, verksamhetsområde pågående 
Dp Pihlängen ant 140416, upphävd av lst 
Dp Skånevägen/Annerovägen (koloniomr) antagen /upphävd/pågående 
Utr/Dpp Sockerstan pågående 
Dp Stp-hus Nordanå pågående/vilande 
Övr Strategi för Hembygden pågående 
Övr Strategi för stadsliv i Staffanstorp Pågående/vilande 
DpP Trolle By (Flackarps Trädgårdsby) pågående/vilande 
Dp Uppåkra arkeologiska center pågående/vilande 
Dp Vallby-Myllan ant 2014-04-16 
Dp Vikhem etapp IV pågående 
Dp Åttan pågående 

 
Dp=detaljplan, Ädp=ändring av detaljplan, DpP=planprogram, Utr=utredning, Övr=övrigt  
ant = antagen 
 
*) = nya projekt 2014 
 
Under perioden har 3 nya uppdrag tillkommit medan 11 detaljplaner antagits. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 10 forts         2015-02-25 
 

Årsredovisning planverksamheten (Dnr B0457/2013) 
 
Av de antagna planerna har 3 vunnit laga kraft utan att överprövning: Ädp 
Brågarps industriområde, Hjärup NO Skola och Flackarp omformarstation. 
 
Övriga 8 detaljplaner har överklagats och i ett fall även inkallats av länsstyrelsen 
som därefter beslutade upphäva kommunens beslut om antagande: Vallby-
Myllan. Kommunen överklagade och fick rätt i regeringen som undanröjde 
länsstyrelsens beslut. Dock kvarstår själva överklagandet att pröva av 
länsstyrelsen och detaljplanen har därför ännu inte kunnat vinna laga kraft.  
 
Av de 8 överklagade detaljplanerna har 4 hittils vunnit laga kraft: Tågvägen, 
Äppelhagen, Almlunda förskola och Åkerslundshusen. 
 
Länsstyrelsen har i ett fall beslutat att efter överklagan upphäva kommunens 
beslut om antagande: Pihlängen, pga huvudmannaskapsfrågan. 
 
Överklagningarna gällande de resterande 3 detaljplanerna har ännu ej avgjorts: 
Vallby-Myllan, Hjärup NO etapp II och Hjärup Åttevägen. 
 
Sedan årsredovisningen 2013 har 8 tidigare antagna detaljplaner vunnit laga 
kraft, arkiverats och tagits bort från listan. Uppdragsmängden har såsom 
prognostiserats minskat från omkring 40 till ca 35. 
 
Uppföljning 2005 – 2014 
 

Beslut 2005 2006 2007 2008 
 

2009 
 

2010 
 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Detaljplaner           

uppdrag 6 2 3 8 6 5 12 7 9 3 

antagande 4 7 6 3 4 3 3 12 3 11 

 
 
Samrådsmöten har hållits i följande detaljplaneprojekt: Dp Anneroskolan, Dp 
Hjärup Äppelhagen, Dp Hjärup NO etapp II, Dp Flackarp omformarstation samt 
ett gemensamt möte för de fyra detaljplanerna som gäller 4-spårsutbyggnaden i  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 10 forts 2015-02-25 
 

Årsredovisning planverksamheten (Dnr B0457/2013) 
 
Hjärup. Extra dialogmöten hållits i följande projekt: Dp Kyrkheddinge Almlunda 
förskola och Dp Anneroskolan. 
 

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 11 2015-02-25 
 

Årsredovisning bygg (Dnr B0457/2013) 

Inledning 
Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och 
förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår (fr o m 2009) en 
årsplan (tidigare benämnd verksamhetsplan) som godkänns av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker halvårsvis med redovisning i 
september respektive februari.  
 
Stadsbyggnadskontorets byggenhet biträder miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, som fullgör kommunens uppgifter inom 
byggnadsväsendet i enlighet med plan- och bygglagen (PBL), och som handhar 
det närmaste överinseendet över byggnadsverksamheten. 
 
För miljö- och samhällsbyggnadsnämnden arbetar vi med remiss-yttranden, 
förhandsbesked, bygglov/bygganmälan och tillsyn enligt PBL. Avdelningen 
biträder också allmänheten och byggherrar med råd och service. Enheten arbetar 
också med översiktsplanering och planprogram på uppdrag av 
kommunstyrelsen samt bostadsanpassning (BAB) för socialnämnden. 
 
Årsplanen för 2014 beskriver övergripande den verksamhet som byggenheten 
planerar att driva under året. Årsredovisningen är en avrapportering av den 
verksamhet som bedrivits, antal ärenden mm, och gäller för hela 
verksamhetsåret 1 januari till och med 31 december 2014. 
 

Personal 
Under perioden arbetade följande personer inom verksamheten: 
- Ingrid Persson, bygglovadministratör, 50%.  
- Jonas Bergenudd, bygglovarkitekt, 100%.  
- Alexander Jönsson, byggnadsinspektör, 100%.  
- Anna Walldén, handläggare BAB 40 %, 60% (10% tom juli) bygglovsadministratör.  
- Charlotte Leander, Miljö- och byggchef, 50 %  
 
Miljö- och bygglovsverksamheten har slagits samman under 2014. Administrativ 
resurs om 50% har tillförts bygglovsverksamheten. Uttryckt i antal tjänster innebär 
detta 4 heltidstjänster, varav 2 handläggarresurser och 1,1 administrativa resurser är 
kopplade till bygglovsverksamheten. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 11 forts 2015-02-25 
 

Årsredovisning bygg (Dnr B0457/2013) 

Övergripande mål 

Mandatperiodsbeställningen 
De delar av genomförandeplanen som direkt berör byggenhetens verksamhet för 
2014 redovisas här tillsammans med kommentarer avseende måluppfyllelsen. 
 
Politikområdet ”Medborgarens livskvalitet i fokus”: 

- Digitalt arkiv införs och slutförs. Under 2014 har arbetet med digitaliseringen 
av bygglovsarkivet påbörjats, detta arbete kommer att fortsätta under 2015 med 
särskilda medel och ligger utanför den ordinarie verksamheten. 

- Digitalt E-bygglov införs. Digitalt e-bygglov är beställt och kommer att införas 
under första halvåret 2015. 

Nämndens prioriterade mål (från budget 2013, flerårsplan 2014-2015) 
- En tidseffektiv, rättssäker och trygg handläggning med kunden i fokus. 

Utvärdering ej genomförd. 
- Målsättningen är att kompletta bygglovärenden som omfattas av 

delegation från nämnden och där åtgärderna inte strider mot detaljplanen 
skall kunna beviljas inom 2 veckor, dock högst 3 veckor. Målet ej uppnått, 
genomsnittlig handläggningstid 35 dagar – se Bygglov 

Bygglov 
Enheten beslutar normalt 250-350 bygglovärenden per år*). Till det tillkommer ett 
knappt femtiotal tekniska samråd och 10-15 ansökningar om förhandsbesked. 
För huvuddelen av ärendena gäller att beslut tas i delegation enligt gällande 
delegationsordning, varför endast ett mindre antal ärende lyfts till nämnden för 
beslut. De typer av ärenden som lyfts till nämnden är förhandsbesked, bygglov 
av principiell art, avslag, samt tillsynsärenden. En betydande arbetsinsats är 
därutöver att ge upplysningar och service till allmänheten, samt att 
tillhandahålla ritningar och övriga handlingar från bygglovarkivet. 

*) Genomsnitt för åren 2006-2014 är 342 ärenden/år. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 11 forts 2015-02-25 
 

Årsredovisning bygg (Dnr B0457/2013) 
 
Uppföljning 2005 – 2013 
 

 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Bygglov 
Delegations-
beslut 
 
Handläggnings-
tid, dagar*) 

446 
 
 

i.u. 

423 
 
 

i.u. 

362 
 
 

16,2 

332 
 
 

14,3 

370 
 
 

11,2 

299 
 
 

13,0 

285 
 
 

14,0 

298 
 
 

13,6 

209 
 
 

35 

Bygglov 
nämndsbeslut 

 
5 

 
5 

 
2 

 
5 

 
2 

 
2 

 
2 

 
3 

 
2 

 
Förhands-
besked 
inkomna 
ärenden/ 
nämndsbeslut 
 

 
11 

6 pos, 

3 neg 

1 återk, 

1 ej avgj. 

 

 

  
22 

14 pos, 

7 neg, 

1 återk. 

 

 

 
11 

6 pos, 2 

neg, 

1 återk. 

2 ej avgj. 

 

 

 
12 

3 pos, 1 

neg, 

4 återk. 

2 till KS 

2 ej avgj.  

 

 
20 

11 pos,  

1 neg, 

1 återk. 

7 ej avgj.  

 

 
15 

9 pos, 

2 neg, 

1 återk, 

3 ej avgj. 

 
12 

10 pos, 

(varav 3 fr 

2011), 

1 neg, 

4 ej avgj. 

 
12 

6 pos, 

(varav 3 fr 

2012), 

4 neg, 

5 ej avgj  

 
16 

8 pos, 

2 neg, 

6 ej avgj 

Kontrollplan / 
tekn. samråd 
delegationsbesl. 

 
 

119 

 
 

91 

 
 

75 

 
 

88 

 
 

63 

 
 

41 

 
 

50 

 
 

56 

 
 

39 

*) Den genomsnittliga handläggningstiden är beräknad utifrån 121 planenliga, kompletta 
ärenden som inkommit och avslutats inom perioden. 
 
Antalet bygglovärenden som avgjorts är lägre än motsvarande mängd för fjolåret 
– 209 jämfört med 298 

Ventilationskontroll 
 
I samband med införande av den nya plan- och bygglagen 2011 upphävdes den 
tidigare förordningen om funktionskontroll för ventilationssystem (OVK). 
Regelverket lyftes in i plan- och bygglagen och plan- och byggförordningen och 
samtidigt infördes vissa ändringar – bland annat skärptes certifieringskraven och 
kraven på kommunal tillsyn. Det är fortfarande byggnadens ägare som ansvarar 
för att kontroll utförs medan kommunen har fått ett förtydligat tillsynsansvar  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 11 forts 2015-02-25 
 

Årsredovisning bygg (Dnr B0457/2013) 
 
över kontrollerna. Ansvaret innebär bl a att kommuner är skyldiga att upprätta 
och följa upp arbetet med hjälp av tillsynsplaner. 
 
Uppföljning 2014 
Under perioden har enheten färdigställt arbetet med att utveckla rutiner för att 
efterleva det förtydligade tillsynsansvaret.  
 

Övrigt  

Resurser och levererat resultat 
Bygglovsverksamheten har under 2014 haft svårt att uppfylla målen på 
handläggningstider, detta delvis beroende på bristande resurser inom det 
administrativa området. Miljö- och bygglovsverksamheten har slagits samman 
under 2014. I samband med detta har administrativ resurs om 50% av en 
heltidstjänst tillförts bygglovsverksamheten. Därutöver arbetar verksamheten 
med att fortsätta utveckla handläggningsrutinerna för att optimera 
verksamhetens effektivitet. 
 
Avseende tillsynsverksamheten (OVK, ovårdade tomter, bristande underhåll, 
hissar, enkelt avhjälpta hinder) har under 2014 saknats ca 50 % av en tjänst för att 
till fullo säkerställa att den lagstadgade tillsynsverksamheten alltid fullgjorts 
snabbt och effektivt. 
 
Carina Dilton (S) lämnar särskilt yttrande från socialdemokraterna i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, bilaga § 11. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
_______________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 12 2015-02-25 
 

Bokslut 2014 (Dnr B0190/2013) 
 
Föreligger bokslut/årsredovisning för år 2014 för miljö- och samhällsbyggnads- 
nämndens verksamheter. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med godkännande överlämna bokslutet till kommunstyrelsen för vidare 
behandling.  
_______________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 13 2015-02-25 
 

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 14 2015-02-25 
 

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 § 14 
(5 sidor). 
 
Förkortningar handläggare: 
LÅ=Lena Åkesson, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, JH=Jennie 
Hügert, KALI= Katia Lilia, CL=Charlotte Leander. 
 
Förkortningar åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 15 2015-02-25 
 

Delegationsbeslut byggärenden 
 
Anmäles att stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören, med 
stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 59/2014 har fattat 
beslut i ärenden under perioden 26 november 2014 till och med 31 januari 2015 
enligt nedan. 
  
Förkortningar åtgärdstyp: 
DELADM = delegationsbeslut administrativt 
DELANM = delegationsbeslut anmälan 
DELBL = delegationsbeslut bygglov 
DELBLT = delegationsbeslut, tidsbegränsat 
DELISL = delegationsbeslut interimistiskt slutbesked 
DELRL = delegationsbeslut rivningslov 
DELML = delegationsbeslut marklov 
DELSB = delegationsbeslut slutbevis (enligt plan- och bygglagen 1987:10) 
DELSL = delegationsbeslut slutbesked 
DELST = delegationsbeslut startbesked 
 
 
Diarienr Datum Rubrik Fastighet/ärendemening Åtgärd 
(Person-
uppgift) 

2014-12-02 Rättidsprövning, 
alla inkommit i 
tid 

(Personuppgift) deladm 

 2014-12-01 Startbesked  DELANM 

 2014-12-01 Startbesked  DELANM 

 2014-12-04 Startbesked  DELANM 

 2014-12-04 Startbesked  DELANM 

 2014-12-08 Startbesked  DELANM 

 2014-12-09 Startbesked  DELANM 

 2014-12-16 Startbesked  DELANM 

 2014-12-17 Startbesked  DELANM 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-12-22 Startbesked  DELANM 

 2014-12-22 Startbesked  DELANM 

 2015-01-07 Startbesked  DELANM 

 2015-01-12 Startbesked  DELANM 

 2015-01-13 Startbesked  DELANM 
 2014-11-27 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-12-02 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-12-03 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-12-03 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-12-03 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-12-04 Bygglov beviljat  DELBL 

 2014-12-09 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-12-10 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-12-12 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-12-12 Bygglov beviljas  DELBL 

 2014-12-17 Bygglov beviljas  DELBL 

 2014-12-18 Bygglov beviljat  delbl 

 2014-12-18 Bygglov beviljat  delbl 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-12-22 Bygglov beviljas  DELBL 

 2014-12-30 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-01-07 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-01-07 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-01-16 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-01-22 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-01-28 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-01-29 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-01-29 Bygglov beviljat  DELBL 

 2014-11-27 Bygglov beviljat 
tidsbegränsat 
2017-03-31 

 DELBLT 

 2014-12-12 Bygglov beviljat 
tidsbegränsat 
2019-12-12 

 DELBLT 

 2014-12-08 Interimistiskt 
slutbesked 

 DELISL 

 2014-12-11 Interimistiskt 
slutbesked 

 DELISL 

 2015-01-20 Marklov beviljat  delml 

 2014-12-11 Slutbevis  DELSB 

 2015-01-22 Slutbevis  DELSB 

 2014-12-03 Slutbesked  DELSL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 35(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-12-03 Slutbesked  DELSL 

 2014-12-08 Slutbesked  DELSL 

 2014-12-08 Slutbesked  DELSL 

 2014-12-09 Slutbesked  DELSL 

 2014-12-12 Slutbesked  DELSL 

 2014-12-12 Slutbesked  DELSL 

 2014-12-12 Slutbesked  DELSL 

 2014-12-17 Slutbesked  DELSL 

 2015-01-12 Slutbesked  DELSL 

 2015-01-12 Slutbesked  DELSL 

 2015-01-19 Slutbesked  DELSL 

 2015-01-22 Slutbesked  DELSL 

 2015-01-22 Slutbesked  DELSL 

 2015-01-23 Slutbesked  DELSL 

 2015-01-29 Slutbesked  DELSL 

 2015-01-29 Slutbesked  DELSL 

 2014-11-28 Startbesked  DELST 

 2014-11-28 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 36(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2014-12-01 Statbesked  DELST 

 2014-12-02 Delstartbesked  DELST 

 2014-12-10 Startbesked  DELST 

 2014-12-11 Startbesked  DELST 

 2014-12-11 Startbesked  DELST 

 2014-12-15 Startbesked  DELST 

 2014-12-18 Startbesked  DELST 

 2014-12-18 Delstartbesked  DELST 

 2014-12-18 Startbesked  DELST 
 2014-12-22 Startbesked  DELST 

 2015-01-07 Startbesked  DELST 

 2015-01-07 Startbesked  DELST 

 2015-01-08 Startbesked  DELST 

 2015-01-12 Startbesked  DELST 

 2015-01-12 Startbesked  DELST 

 2015-01-14 Startbesked  DELST 

 2015-01-26 Startbesked  DELST 

_______________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 37(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 16 2015-02-25 
 

Delegationsbeslut ordföranden 
 
Anmäles att ordföranden, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation § 59/2014, fattat beslut i följande ärenden: 
 
Preliminärt godkännande av utlåtande efter utställning av detaljplan för del av 
Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen, dnr P0006/2011. 
 
Överklagande av länsstyrelsens beslut, Hjärup 4:224, dnr B0429/2013 
 
Överklagande av länsstyrelsens beslut, Nevishög 7:130, dnr B0132/2014 
_______________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 17          2015-02-25 
 

Meddelanden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
a) Information från Strandskyddsdelegationen, broschyr om strandskydd och 
dispens. 
 
b) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om överklagande av beslut om bygglov på 
fastigheten personuppgift i Staffanstorps kommun (personuppgift); 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 
c) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om överklagande av beslut om bygglov på 
fastigheten personuppgift, Staffanstorps kommun (personuppgift); Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet och sänder ärendet åter till kommunen för 
vidare handläggning.  
 
d) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om överklagande av beslut om nekat bygglov 
på fastigheten personuppgift, Staffanstorps kommun (personuppgift); 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och sänder ärendet åter till 
kommunen för vidare handläggning.  
 
e) Beslut från Länsstyrelsen Skåne 2014-12-05 om överklagande av beslut att anta 
detaljplanen för del av Stora Uppåkra 12:2, Hjärup NO etapp 2 (dnr 2014-P0001); 
Länsstyrelsen avslår överklagandet (se även nedan, då detta beslut baserades på 
fel detaljplanehandlingar). 
 
f) Beslut från Länsstyrelsen Skåne 2015-01-09 om överklagande av beslut att anta 
detaljplanen för del av Stora Uppåkra 12:2, Hjärup NO etapp 2 (dnr 2014-P0001); 
Länsstyrelsen avslår överklagandet (se även ovan). 
 
g) Beslut från Regeringen 2014-12-11 om Länsstyrelsen Skånes beslut att upphäva 
beslut att anta detaljplanen för Myllan karaktärsområde, Vallby 10:9 (dnr 2011-
P0011); Regeringen beslutar, med ändring av Länsstyrelsens beslut, att beslutet 
att anta detaljplanen ska stå fast.   
 
h) Beslut från Länsstyrelsen Skåne 2014-12-19 om överklagande av beslut att anta 
detaljplanen för Hjärup 21:38 m.fl., Äppelhagen (dnr 2005-P0006); Länsstyrelsen 
avslår överklagandet. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 17 forts         2015-02-25 
 

Meddelanden 
 
i) Beslut från Förvaltningsrätten i Malmö 2015-01-16 om överklagande av beslut 
att anta detaljplanen för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen (dnr 2010-P0006); 
Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 
 
j) Protokollsutdrag KSAU § 211, 2014; Motion om utökade parametrar för 
barnvattenprov i Staffanstorps kommun remitteras till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för yttrande. 
 
________________ 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(40) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 18           2015-02-25 
 

Övrigt 
 
Carina Dilton (S) ställer fråga om årsredovisning miljö som besvaras av 
ordföranden. 
_______________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



Reservation i ärende Förslag till detaljplan för Stora 

Uppåkra 2:14, 2:56 m. fl Pihlängen 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot del av beslutet i Miljö- och 

Samhällsbyggnadsnämnden 

2015-02-25 gällande att anta förslag till detaljplan för stora Uppåkra 2:14, 2:56 m .fl. 

Detta område var planerat att ha enskilt huvudmannaskap motiverat med att kommunen inte har 

några anläggningar med kommunal drift i området. Socialdemokraterna har reserverat sig mot detta 

beslut. Beslutet om enskilt huvudmannaskap har blivit överklagat till Länsstyrelse i Skåne som har 

gett de klagande rätt med motivering: "Länsstyrelsen finner inte att de skäl som nämnden angett för 

enskilt huvudmannaskap utgör särskilda skäl för detta. Nämnden har således inte fog för att förorda 

att huvudmannaskapet inom planområdet skall vara enskilt. överklagandena skall därför bifallas och 

det överklagande detaljarbetet upphävas". 

Kommunen har nu ett tillfälle att rätta till sitt felaktiga beslut (som vi också reserverade oss mot). 

Trots detta så beslutade Alliansen (M+C+FP) med stöd av SD att en liten del av området kommer att 

ha enskilt huvudmannaskap. Detta innebär att majoriteten av de som köper hus i området kommer 

att ha kommunalt huvudmannaskap men att en liten del kommer att få ha enskilt huvudmannaskap. 

Dessa kommer då att via skatten och avgifter betala för alla andras underhåll av parker och gator in kl 

belysning, alla andras drift av underhållskostnader av vatten-, spillvatten-, och 

dagvattenanläggningar samt då även betala till samfälligheten för sina egna kostnader, i sitt eget 

område. Gemensamhetsanläggningar ska bara bildas om det finns särskilda skäl för detta (ex om 

fastigheter utgörs av ett fritidsområde där de boende inte betalar skatt i kommunen). Då området 

planeras för permanentboende (med medborgare som betalar skatt i kommunen) anser vi inte att de 

särskilda skälen föreligger. 

Socialdemokraterna yrkade på att det skulle vara kommunalt huvudmannaskap i hela området och 

att det skulle vara samma förutsättningar oavsett var du väljer att köpa hus, inom detta område. 

För Socialdemokraterna i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Slaffanstorp 2015-02-25 

'~' ' ' ~·"~~ ';.. ~~~~~~~ 
Carina Dilton (S) 



2015-02-25 

Särskilt yttrande gällande årsredovisningen 2014 för 

Plan- och Byggenheten 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antog en årsplan för Plan- och Byggenheten på sitt 

decembermöte 2013. Det saknades då en resurs motsvarande 50% av en tjänst för att klara 

verksamheten för år 2014. Byggtaxan har höjts både 2010, 2011 samt i december 2013. 

Skälet till den sista höjningen var enligt den förra ordföranden i Miljö- och 

Samhällsbyggnadsnämnden att det krävdes förstärkning på Plan- och Byggenheten för att 

klara verksamheten. Socialdemokraterna yrkade då på att Miljö- och 

Samhällsbyggnadsnämnden skulle hemställa hos Kommunfullmäktige att anslå medel 

motsvarande det behov som fanns för att enheten skulle klara sitt uppdrag under 2014. 

Detta röstades ner av moderaterna. Nu ser vi resultatet i årsredovisningen för 2014. 

Bygglovsenheten har haft svårt att uppfylla målet på handläggningstider. När det gäller den 

lagstadgade tillsynsverksamheten så har det fattats resurser för att full göra detta uppdrag 

t.ex. OVK, ovårdade tomter, brist ande underhåll, hissar, enkelt avhjälpta hinder. 

För Socialdemokraterna i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden. 

Carina Dilton (S) 
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