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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2015-04-08 
 
 
Innehållsförteckning Sida 

 
§ 19 Godkännande av dagordning 3 
§ 20 Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder i Hjärup 4 
§ 21 Förslag till planprogram för Hjärup Västerstad 5-6 
§ 22 Förslag till detaljplan för Hjärup Västerstad, skelettplan 7 
§ 23 Förslag till detaljplan för Hjärup Västerstad, etapp 1a 8-9 
§ 24 Förslag till detaljplan för del av Kyrkheddinge 3:2, 8:2 – vid 

Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge 
10-11 

§ 25 Återkallande av planuppdrag, detaljplan för del av Kyrkheddinge 
14:1 m fl, Verksamhetsområde 

12 

§ 26 Yttrande till Länsstyrelsen i ärende avseende Hjärup Åttevägen 
(Dnr P0006/2010) 

13 

§ 27  Stanstorp 5:1 – Sanktionsavgifter i samband med överträdelser av 
plan- och bygglagen samt bygglov i efterhand för bullervall och 
plank 

14 

§ 28  Lilla Uppåkra 12:9, ansökan om förhandsbesked 15-17 
§ 29 Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Grevie 18-19 
§ 30  Motion om utökade parametrar för barnvattenprov i Staffanstorps 

kommun 
20-22 

§ 31 Årsredovisning 2014, miljöenheten 23-33 
§ 32 Ekonomisk uppföljning 34 
§ 33 Delegationsbeslut trafikärenden 35 
§ 34 Delegationsbeslut miljöärenden 36 
§ 35 Delegationsbeslut byggärenden 37-42 
§ 36 Delegationsbeslut lantmäteriärenden 43 
§ 37 Delegationsbeslut ordföranden 44 
§ 38 Meddelanden 45 

_______________  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 19 2015-04-08 
 
 
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(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 20 2015-04-08 

Medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder i Hjärup. 
2010-KS-248 (dnr 2010-T0010) 
 
(Medborgarförslagsställarna) har den 12 oktober 2010 inlämnat 
medborgarförslag om hastighetsbegränsande åtgärder i Hjärup. 
Kommunfullmäktige har den 25 oktober 2010 beslutat att överlämna motionen 
till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beslut.  
 
Förslagsställarna föreslår att den tätbebyggda delen av Lommavägen i Hjärup 
(mellan gamla Lundavägen och Gårdsallén) får en hastighetssänkning till 
30 km/h. 
 
Lommavägen är statlig väg och ligger inom det område som kommunen beslutar 
om lokala trafikföreskrifter. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade den 
25 februari 2015 beslut (MOS § 6 2015) om att utarbeta lokala trafikförskrifter 
med hastighet 40 km/h från 100 meter nordväst om Hjärupsvägen till Gamla 
Lundavägen samt hastighet 60 km/h resterande sträcka fram till Ynglingavägen. 
Dessa föreskrifter ska skickas på remiss till Polismyndigheten och Trafikverket. 
Efter att Polismyndigheten och Trafikverket har lämnat sitt yttrande kommer 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att fastställa de lokala trafikföreskrifterna 
gällande hastigheten på Lommavägen. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med hänvisning till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndes beslut § 6 2015 
avslå medborgarförslaget. 
_______________ 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 21 2015-04-08 
 

Förslag till 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. 
 
2015-02-25 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 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. 
 
2015-03-06 har Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden genom ordförandes 
delegation beslutat att återkalla miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 21 forts        2015-04-08 
 

Förslag till planprogram för Hjärup Västerstad (Dnr P0003/2014 )  
 
den 25 februari 2015, § 4, då det framkommit att anledning förekommer till ett 
antal ändringar av detta planprogram. 
 
Förslag till planprogram har därefter reviderats enligt följande: 
 

1. Planområdesgränsen  har justeras så att skola och aktivitetsområde 
inom fastigheterna Hjärup 18:3 och 18:54 utgått ur 
programområdet. Illustrationsplaner och berörda textavsnitt i 
programmet och tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har 
uppdaterats för att stödja denna avgränsning. 

2. Programmets förstasida har kompletterats med idébilder som 
illustrerar den högre, tätare och mer stadsmässig bebyggelse som 
föreslås vid huvudgatan och centrumkvarteren närmast 
järnvägsstationen. 

3. Textavsnittet om föreslagen bebyggelse har kompletterats så det 
framgår att 4-5 våningar gäller inte bara vid stationstorget utan 
även för merparten av huvudgatan och kvarteren längs järnvägen, 
samt att inslag av enstaka högre byggnader gäller inom hela 
området. 

 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta sända ut föreliggande förslag till planprogram med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning för samråd i enlighet med plan- och bygglagens 
femte kapitel samt 
 
att beslutet är villkorat av att Föravtal beträffande Hjärup Västerstad avseende 
Skelettplan och Etapp 1a blir godkänt av kommunstyrelsen. 
________________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 22 2015-04-08 
 
Förslag till detaljplan för Hjärup Västerstad, skelettplan 
(dnr P0004/2015) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syftet med planläggningen är att ta fram en detaljplan för den övergripande 
infrastrukturen inom Hjärup Västerstad – en så kallad skelettplan. Planen ska 
bland annat omfatta trafikangöringen till området, Ynglingavägen och 
centrumgatan med koppling till Allévägen, samt dagvattenstråk och 
bullerskyddsåtgärder i anslutning till järnvägen och Lommavägen. 
 

Tidigare beslut 
Föravtal till exploateringsavtal har därefter tecknats mellan kommunen och 
Skanska Sverige AB. Föravtalet godkändes av kommunstyrelsen den 10 feb 2014. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 juni 2014 att uppdra till 
Stadsbyggnadskontoret att ta fram ett planprogram för Hjärup Västerstad.  
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta uppdra till stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan i 
enlighet 5 kap plan- och bygglagen samt 
 
att beslutet är villkorat av att Föravtal beträffande Hjärup Västerstad avseende 
Skelettplan och Etapp 1a blir godkänt av kommunstyrelsen. 
_________________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 23 2015-04-08 
 

Förslag till detaljplan för Hjärup Västerstad, etapp 1a  
(Dnr P0005/2015)  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hjärup Västerstad - etapp 1a är första detaljplanen för bostadsbebyggelse i det 
större utbyggnadsområdet Västerstad i västra Hjärup. Planområdet ägs av 
Skanska. Visionen från planprogrammet om en tät och stadsmässigbebyggelse 
ska ligga till grund för detaljplanen. Området för etapp 1a omfattar en yta på ca 
60 000 kvm (6 ha). Fastigheten består idag till största del av Skanskas gamla 
betongfabrik. 
 

Tidigare beslut 
 
Föravtal till exploateringsavtal har därefter tecknats mellan kommunen och 
Skanska Sverige AB. Föravtalet godkändes av kommunstyrelsen den 10 feb 2014. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 4 juni 2014 att uppdra till 
Stadsbyggnadskontoret att ta fram ett planprogram för Hjärup Västerstad.  
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 23 forts 2015-04-08 
 

Förslag till detaljplan för Hjärup Västerstad, etapp 1a  
(Dnr P0005/2015)  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta uppdra till stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan i 
enlighet 5 kap plan- och bygglagen samt 
 
att beslutet är villkorat av att Föravtal beträffande Hjärup Västerstad avseende 
Skelettplan och Etapp 1a blir godkänt av kommunstyrelsen. 
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 24 2015-04-08 
 

Förslag till detaljplan för del av Kyrkheddinge 3:2, 8:2 – vid 
Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge (Dnr P0004/2010) 
 
Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostadsutbyggnad i 
enlighet med kommunens översiktsplan Framtidens kommun – perspektiv 2038 
där en bearbetad ”Fördjupning av översiktsplanen för Kyrkheddinge” är 
integrerad. Förslaget möjliggör byggandet av ca 70 bostäder samt anläggande av 
naturområde för rekreation och fördröjning av dagvatten.  
 

 
Kommunstyrelsen beslutade 2009-10-05 § 86 att uppdra till miljö- och samhälls-
byggnadsnämnden att utarbeta förslag till detaljplan för Staffanstorp 
Kyrkheddinge 3:2, 8:2 m fl samt att någon miljöbedömning ej erfordras. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-06-16 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till ovan nämnda detaljplan i enlighet 
med ovanstående miljöbedömning samt i enlighet med Framtidens kommun -
perspektiv 2038, samt att allmän platsmark inom detaljplaneområdet ska ha 
kommunalt huvudmannaskap. 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 24 forts 2015-04-08 
 

Förslag till detaljplan för del av av Kyrkheddinge 3:2, 8:2 – vid 
Bjällerupsvägen, Kyrkheddinge (Dnr P0004/2010) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-04-25 att låta sända ut 
föreliggande förslag till detaljplan på samråd enligt bestämmelserna i 5 kap § 20-
22 plan- och bygglagen (ÄPBL).  
 
Förslag till detaljplan har varit ute på samråd under tiden 2012-05-14 — 2012-06-
11. Samrådsmöte hölls 2012-05-30. Inkomna synpunkter har sammanställts i en 
samrådsredogörelse som fogats till planhandlingarna. Av redogörelsen framgår 
även vilka justeringar och kompletteringar av planhandlingarna som gjorts för 
att tillgodose inkomna synpunkter.  
 
2012-12-12 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
samrådsredogörelsen samt att låta ställa ut föreliggande planförslag enligt 5 kap 
23-27 § plan- och bygglagen (1987:10). 
 
Detaljplanen var utställd under tiden 2012-12-27 – 2013-03-15 och ett extra 
informationsmöte hölls 2013-03-07. Inkomna synpunkter har sammanställts i ett 
utlåtande efter utställning 1.  
 
Under de två år som gått sedan utställningen har flera av grannfastigheterna 
inom området hunnit byta ägare. Vidare har riksintresseanspråken vad gäller 
alternativa sträckningar av Simrishamnsbanan minskats till att omfatta enbart en 
korridor för befintligt spårläge. På grund av dessa omständigheter föreslås miljö- 
och samhällsbyggnadsnämnden låta sända ut detaljplanen för ny utställning. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna utlåtande efter utställning 1, samt 
 
att låta ställa ut föreliggande planförslag på ny utställning enligt 5 kap 23-27 § 
äldre plan- och bygglagen (1987:10). 
________________ 
 
Det antecknas att Marcus Sollvén (S) på grund av jäv inte deltagit i 
handläggningen av detta ärende. 
________________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 25 2015-04-08 
 

Återkallande av planuppdrag, detaljplan för del av Kyrkheddinge 
14:1 m fl, Verksamhetsområde (Dnr P0007/2012) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 13:e juni 2012, § 62, beslutat att 
uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för del av 
Kyrkheddinge 14:1 m fl, verksamhetsområde i enlighet med 5 kap plan- och 
bygglagen. 
  
Utredningsarbete har påvisat omfattande förekomster av fornlämningar inom 
området, vilka bedöms omöjliggöra genomförandet av planen.  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden rekommenderas därför att avsluta arbetet 
med detaljplanen.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att återkalla miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut av den 13:e juni 2012, 
§ 62. 
________________ 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 26   2015-04-08 

Yttrande till Länsstyrelsen i ärende avseende Hjärup 18:2 m fl, 
Åttevägen (Dnr P0006/2010) 
 
Länsstyrelsen i Skåne har den 12 mars 2015 förelagt Staffanstorps kommun, 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, att yttra sig över sju skrivelser med 
överklagande av miljö- och samhällsbyggandsnämndens beslut § 103, 2014-12-17 
att anta detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl. Åttevägen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att avge yttrande enligt skrivelse daterad den 25 mars 2015 till Länsstyrelsen i 
Skåne i ärende med dnr 403-1900-15.  
________________ 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 27     2015-04-08 

Stanstorp 5:1 – Sanktionsavgifter i samband med överträdelser 
av plan- och bygglagen samt bygglov i efterhand för bullervall 
och plank(dnr B0021/2015) 

Ärende 
Staffanstorps kommun har under 2014 färdigställt en bullervall med bullerplank 
på fastigheten Stanstorp 5:1. Åtgärden är utförd utan beviljat bygglov och 
startbesked. Kommunen har därefter inkommit med en bygglovsansökan i 
efterhand. 
 

Ärendets handläggning 
Åtgärden är planenlig och uppfyller förutsättningarna för bygglov enligt 9 kap 
30 § plan- och bygglagen. Bygglovsenheten tillstyrker bygglov i efterhand. 
 
Enligt 11 kap 51 § plan- och bygglagen skall om någon utan lov utfört åtgärd för 
vilken lov erfordras, uttas byggsanktionsavgift. Byggsanktionsavgifternas storlek 
framgår av 9 kap 5-21 §§ plan- och byggförordningen. I detta fall framgår det av 
9 kap 12 § plan- och byggförordningen att byggsanktionsavgiften uppgår till 
0,025 prisbasbelopp plus 0,01 prisbasbelopp per löpmeter plank. Bullerplanket 
består av 360 löpmeter. Sanktionsavgiften blir då 161 312,50 kronor. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att av fastighetsägaren, Staffanstorps Kommun, utta sanktionsavgift med totalt 
161 312,50 kronor, 
 
att erinra fastighetsägaren, Staffanstorps Kommun, att sanktionsavgiften ska 
vara inbetald enligt bifogad instruktion senast två månader efter det att beslutet 
vunnit laga kraft samt 
 
att bevilja bygglov i efterhand. 
________________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 28     2015-04-08 

Lilla Uppåkra 12:9, ansökan om förhandsbesked  
(dnr B0024/2015) 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på tomt som 
avses styckas av från rubricerad fastighet. 

Befintliga förhållanden 
Lilla Uppåkra 12:9 är en fastighet om 76 333m2, taxerad som obebyggd 
lantbruksenhet. Fastigheten är belägen öster om och i anslutning till Lilla 
Uppåkra by längs med lilla Uppåkra byväg. 

Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ingår inte i samlad bebyggelse. 
 
Enligt den nu antagna kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – 
Perspektiv 2038, ligger fastigheten inom ”gult” område – landskap för 
produktion och rekreation. Det ”gula” området är enligt översiktsplanen i 
princip all mark mellan bebyggda områden och är till främst för dem som brukar 
jorden, där man vill behålla odlingslandskapets kvaliteter. Ny bebyggelse får inte 
uppföras i strid med riksintressen, ska anpassas till befintlig bebyggelse, 
kulturmiljön samt odlingslandskapet och bör lokaliseras till befintliga byar och 
husgrupper. 

Ärendets handläggning 
Plan- och byggenheten har tillskrivit berörda grannar, miljöenheten och tekniska 
enheten för yttrande. 
 
Tekniska enheten/VA: skriver i yttrande att servis för vatten och spillvatten är 
framdragen till den tilltänkta bostaden. Inget övrigt att erinra. 
 
Tekniska enheten/Trafik: skriver i yttrande att godkännande av väghålleren 
krävs för att inrätta utfart. Vidare framför man att ”Föreskrifter om 
avfallshantering i Staffanstorps kommun” måste följas. 
 
Miljöenheten: skriver i yttrande att för att hushållsspillvatten ska genomgå 
lagstadgad rening så krävs att bostaden kopplas på det kommunala 
avloppsnätet. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 28 forts     2015-04-08 

Lilla Uppåkra 12:9, ansökan om förhandsbesked  
(dnr B0024/2015) 
 
Personuppgift har i yttrande framfört att man anser att vägen som går genom 
den tilltänkta avstyckningen måste finnas kvar, annars har vi ingen möjlighet att 
ta oss till och från vår mark (personuppgift) och bruka denna. 
 
Kommentar till yttrande från granne. 
Det finns idag inget vägservitut till förmån för (personuppgift). Detta är en fråga 
som måste behandlas i ett separat ärende av lantmäteriet. 

Bedömning 
Platsen ligger i utkanten av Lilla Uppåkra by. Den föreslagna placeringen utgör 
ett naturlig slut österut då marken längre österut utgörs av ren jordbruksmark. 
Den föreslagna lokaliseringen, bedöms inte innebära några men för pågående 
jordbruksverksamhet och uppfyller översiktsplanen. 
 
Frågan om möjlighet att behålla vägen för att beträda (personuppgift) påverkar 
inte platsens lämplighet för boende. 
 
Förutsättningar för att, enligt 2, 8 kapitlet och 9 kap 17 § plan- och bygglagen, 
lämna ett positivt förhandsbesked finns. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Lilla Uppåkra 12:9. 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, 
 
att erinra sökanden att yttrande från tekniska enheten och miljöenheten ska 
beaktas. 
 
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 
upprättas med berörd part så att vattnet kan avledas till annan fastighet och/ 
eller dikningsföretag. Sådant avtal ska i så fall uppvisas innan bygglov lämnas, 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 28 forts         2015-04-08 

Lilla Uppåkra 12:9, ansökan om förhandsbesked  
(dnr B0024/2015) 
 
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. 
 
Fastighetsbildning utförs av lantmäterimyndigheten, Box 505 90, 202 15 Malmö, 
efter ansökan av fastighetsägaren. Därvid görs en prövning enligt 
fastighetsbildningslagen. 
 
 
Avgift förhandsbesked 5 607 kronor 
_________________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 29 2015-04-08 
 

Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Grevie 2013-KS-241 
(dnr 2014-T0003) 
 
Carina Dilton (S) har den 18 oktober 2013 inlämnat motion om trafiksäkerhets-
höjande åtgärder i Grevie. Kommunfullmäktige har den 3 februari 2014 beslutat 
att överlämna motionen till Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden och Tekniska 
nämnden för beredning och beslut.  
 
Carina Dilton framför i motionen att Grevie är ett område som har ett hårt 
utbyggnadstryck samtidigt som det saknas helhetssyn för hur området ska 
expandera. Därmed har inte heller effekterna av utbyggnaden blivit utredda. 
Dragonvägen framförs som ett exempel på en väg i området som är smal och 
som används både av traktorer, som ridväg samt som skolväg för barnen. 
Motionen yrkar på att kommunfullmäktige ska ge Miljö- och samhällsbyggnads-
nämnden och Tekniska nämnden i uppdrag att ta ett helhetsgrepp kring 
trafiksäkerhetsfrågorna i Grevie och att inte bevilja bygglov för nya bostäder i 
Grevie, så länge frågan inte är löst. 
 
Utbyggnaden i Grevie har skett utan detaljplaneläggning, med undantag av två 
detaljplaner. Vid planläggningen av ett område utreds bland annat trafikfrågor 
samtidigt som väghållaransvaret fastläggs. I den ena detaljplanen ligger vägarna 
inom kvartersmark och i den andra är vägarna planlagda som allmän plats med 
enskilt huvudmannaskap. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har alltså vid 
dessa planläggningar valt enskilt väghållaransvar.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Väghållare inom Grevieområdet 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 29 forts 2015-04-08 
 

Motion om trafiksäkerhetshöjande åtgärder i Grevie 2013-KS-241 
(dnr 2014-T0003) 
 
Det är väghållaren som har det juridiska ansvaret för en enskild väg. Ibland är en 
eller flera markägare väghållare. Ibland fungerar organisationer som väghållare, 
exempelvis vägföreningar, vägsamfälligheter och samfällighetsföreningar. 
Väghållaren har ansvaret för att vägen är säker och framkomlig. Inom Grevie 
finns både statliga och enskilda vägar, se karta ovan. Kommunen är inte 
väghållare för någon av vägarna inom området och är därför inte heller ansvarig 
för trafiksäkerheten.  
 
Staten och kommunen bistår väghållare till enskilda vägar ekonomiskt genom att 
det finns möjlighet att söka kommunalt och statligt vägbidrag. För att få väg-
bidrag måste väghållningen vara ordnad genom en anläggningsförrättning, så 
kallad gemensamhetsanläggning. En samfällighetsförening ska även finnas för 
att förvalta gemensamhetsanläggningen om det är fler än cirka fem delägare. För 
att få statligt vägbidrag måste vägen dessutom vara längre än cirka en kilometer, 
om inte särskilda skäl finns.  
 
En byggnadsnämnd kan inte uttala sig om att förhandsbesked och bygglov inte 
ska beviljas inom ett område. Nämnden är skyldig att pröva varje ärende 
individuellt när en sådan ansökan kommer in. I samband med denna 
handläggning så hörs berörda sakägare. Väghållare är i vissa fall berörda enligt 
plan- och bygglagen. 
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att upplysa motionären om att bygglov prövas individuellt när en ansökan 
kommer in och att man i den processen låter berörda sakägare yttra sig,  
 
att upplysa motionären att kommunen inte är ansvarig för trafiksäkerheten inom 
Grevie då väghållaransvaret är enskilt och statligt, samt 
 
att därmed anse motionen besvarad. 
_________________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 30 2015-04-08 
 

Motion om utökade parametrar för barnvattenprov i 
Staffanstorps kommun (dnr M2015-0064) 
 
Till kommunfullmäktige inkom den 3 september 2014 en motion från Pia Jönsson 
(S) angående utökning av antalet parametrar vid analys av ”barnvattenprov” 
från enskild vattentäckt och som bekostas av kommunen. Kommunfullmäktige 
beslutade att remittera motionen till kommunstyreslen för beredning och 
kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 24 november 2014 att remittera 
motionen till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för yttrande, § 211, 2014,  
dnr 2014-KS-367.  
 
Pia Jönsson (S) föreslår att antalet analyserade parametrar utökas samt att 
analyserna bekostas av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för barn upp till 3 
år. 
 
Bakgrund 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bekostar idag analyser för vatten vid 
enskild vattentäkt för barn upp till ett års ålder. De parametrar som analyseras 
avseende mikroorganismer är koliforma bakterier (35°C), odlingsbara 
mikroorganismer (22°C), Escherichia coli (E-coli), fluorid, nitrat och nitrit. Den 
mikrobiologiska omfattningen av analyser som görs idag motsvarar 
Livsmedelsverkets rekommendationer.  
 
De kemiska analyser som idag ingår är inte av den omfattning som numera 
rekommenderas. Tungmetaller ingår inte idag.  
 
Enligt Livsmedelsverkets rekommendationer bör analysomfattningen utökas. För 
att bättre kunna säkerställa ett tjänligt dricksvatten bör den kemiska 
undersökningen utökas med analyser avseende alkalinitet, ammonium, fosfat, 
färg, lukt, grumlighet, järn, kalcium, kalium, COD-Mn, klorid, konduktivitet, 
koppar, magnesium, mangan, natrium, pH och sulfat. 
 
Vidare bör även analyser avseende tungmetaller ingå, så som arsenik, bly och 
uran. 
 
Livsmedelsverket rekommenderar att vatten som innehåller höga halter av 
nitrat, nitrit, fluorid och bly inte bör ges till barn under ett års ålder då detta kan 
vara hälsovådligt. Eftersom små barn under ett års ålder är extra känsliga 
föreslås att det även framöver är denna åldersgrupp som omfattas av de 
dricksvattenanalyser kommunen beskostar.  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 30 forts 2015-04-08 
 

Motion om utökade parametrar för barnvattenprov i 
Staffanstorps kommun (dnr M2015-0064) 
 
Kostnaderna för dricksvattenanalyser för fastighetsägare med barn upp till ett år 
och med enskilt vatten kommer med den föreslagna utökningen att mer än 
tredubblas. Antalet analyser har de senaste åren uppgått till i genomsnitt 4- 5 per 
år. Då antalet analyser har varit ganska begränsade till antalet och förmodas så 
bli även framöver, bör den högre kostnaden kunna rymmas inom nämndens 
budget.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta dels 
 
att i de dricksvattenanalyser som bekostas av Staffanstorps kommun ska ingå, 
för fastighetsägare med enskilt vatten och barn upp till ett års ålder, även 
analyser avseende alkalinitet, ammonium, fosfat, färg, lukt, grumlighet, järn, 
kalcium, kalium, COD-Mn, klorid, konduktivitet, koppar, magnesium, mangan, 
natrium, pH, sulfat och tungmetallerna arsenik, bly och uran samt 
 
dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktigt besluta  
 
att avslå motionen. 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) yrkar att barnperspektivet ska vara vägledande i ärendet och 
att Staffanstorps kommun säkrar barnens hälsa genom att verka för en god 
vattenkvalitet i enlighet med motionens intentioner och att motionen därför ska 
antas i dess helhet. 
 
Ordföranden yrkar bifall till liggande förslag. 
 
Ordföranden ställer proposition på eget och Carina Diltons (S) yrkande 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 6 ja-röster från Björn Larsson (C), Maria Leijman (M), 
Eric Hamilton (M), Isabella Månsson (M), Rune Lindahl (M) och Eric Tabich (M) 
samt 5 nej-röster från Carina Dilton (S), Björn Stigborg (S), Renée Stigborg (S), 
Mats-Åke Westeson (SD) och Kent Lindelöf (MP). 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 30 forts 2015-04-08 
 

Motion om utökade parametrar för barnvattenprov i 
Staffanstorps kommun (dnr M2015-0064) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar dels 
 
att i de dricksvattenanalyser som bekostas av Staffanstorps kommun ska ingå, 
för fastighetsägare med enskilt vatten och barn upp till ett års ålder, även 
analyser avseende alkalinitet, ammonium, fosfat, färg, lukt, grumlighet, järn, 
kalcium, kalium, COD-Mn, klorid, konduktivitet, koppar, magnesium, mangan, 
natrium, pH, sulfat och tungmetallerna arsenik, bly och uran samt 
 
dels föreslå kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktigt besluta  
 
att avslå motionen. 
_______________ 
 
Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande, 
bilaga § 30. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



Reservation Motion utökade 
parametrar för barnvattenprov i 
Staffanstorps kommun 

Barnets bästa ska komma i första hand, Artikel 3i Barnkonventionen 

Det gäller vid alla slags åtgärder och beslut som berör barnen. Principen omfattar alla områ
den där barn påverkas, oavsett om det är inom offentliga eller privata institutioner, domstolar, 
myndigheter eller lagstiftande organ. 

Vi, Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet i Miljö- Samhällsnämnden 2015-04-08 
att bara bifalla en del av motionen om utökade parametrar får barnvattenprov i Slaffanstorps 
kommun. Detta är bra att kommunen kommer att utöka antal parametrar eftersom prover som 
tagits påvisat kemiska föroreningar som inte ryms inom analyserna som görs idag t.ex. arse
nik. Majoriteten biföll delen som handlar om utökade parametrar som skall finnas med vid 
analys av vattenprover. Däremot avslog majoriteten att vi skall erbjuda föräldrar med barn 
upp till 3 år, med egen brunn att få ta ett vattenprov för analys. Vi har idag, i vårt samhälle 
ökade kemiska föroreningar, vilket kan påverka grundvattnet och det har ju upptäckts förhöj
da halter av arsenik i egna brunnar i kommunen. 

Ur ett barnperspektiv är det viktigt att värna om våra barn i Staffanstorps kommun och ge 
dem ett dricksvatten som håller god kvalitet. Slaffanstorps kommun borde lägga sig i fram
kant och visa att Framtidens Kommun alltid ser till barnens hälsa ur ett barnperspektiv. 

För Socialdemokraterna 

Slaffanstorp 2015-04-08 

~~~~~"~ 
Carina Dilton (S) 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31 2015-04-08 
 
Årsredovisning 2014, miljöenheten (dnr M2015-0095-1) 
 

Inledning  
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade 
uppgifter inom en rad lagstiftningar bl.a. inom livsmedel- och 
miljöskyddsområdet. Enligt dessa lagstiftningar ska myndighetsutövningen 
planeras utifrån behov och resurser. Även de nationella miljökvalitetsmålen som 
riksdagen beslutat om är vägledande vid planering av verksamheten.  
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen ska den följas upp och redovisas för nämnden 
genom en delårsredovisning och en redovisning för hela året.  

Personalresurser 
Personalen på Miljöenheten har t.o.m. juli 2014 bestått av 4,5 tillsvidaretjänster 
varav 0,5 administrativ tjänst, tre miljöinspektörer samt en miljöchef.  
 
Under augusti 2014 genomfördes en omorganisation där Miljöenhetens 
verksamhet samordnades med Byggenheten. För att kompensera bortfallet av 
tillsyn från miljöchefen (ca 50 %) samt administrativt stöd (ca 35%) har 
ytterligare en miljöinspektör rekryterats. Fr.o.m. mitten av januari 2015 består 
Miljöenheten av 4,75 tillsvidaretjänster varav 4 miljöinspektörer, en miljöchef 
(50%) samt administrativt stöd på motsvarande cirka 25% för fakturering och 
debiteringar. Som följd av omorganisationen  har personalresurserna varit 
reducerade vilket påverkat verksamhetens resultat under 2014. 

Nämndens prioriterade mål – från budget 2014 
- Handläggningen ska vara tidseffektiv, rättssäker och trygg med kunden i fokus. 
- Myndighetsutövningen inom miljö- och hälsoskyddsverksamheten ska följa 
beslutad kontroll- och tillsynsplan. 
- Kvalitetsdeklarationer ska upprättas och utvärderas  
 
Miljöenheten bedriver tillsyn mm i enlighet med beslutad kontroll- och 
tillsynsplan. 
 
Utvärdering av kvalitetsdeklarationerna visar att Miljöenheten klarar målen. 
Under början av 2014 har viss fördröjning funnits vid utskick av bekräftelse på 
inkomna ärenden. För övrigt visar utvärderingen att Miljöenheten har en effektiv 
handläggning. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31 forts 2015-04-08 
 
Årsredovisning 2014, miljöenheten (dnr M2015-0095-1) 
 

Mandatperiodbeställningen 
Enligt mandatperiodsbeställningen ska samtliga nämnder göra NKI-
NöjdKundIndex mätningar. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat 
att tre kvalitetsdeklarationer ska upprättas (livsmedel, miljöskydd och 
hälsoskydd). Någon kundenkät har inte tagits fram. Miljöenheten har dock tagit 
fram ett vykort där inspekterade verksamheter kommer att ges möjlighet att 
anonymt ge feed-back på besöket.  
 
Under 2014 har Miljöenheten erhållit 27 svar, varav alla har gett högsta betyg 
avseende ”Jag blev trevligt bemött” och ”Jag kände mig förstådd” utom en som 
gav näst högsta betyg. Avseende ”Jag fick kunskap om de regler som gäller” har 
25 svar gett högsta betyg och 2 svar näst högsta. 
 
Därutöver har Miljöenheten erhållit 4 kommentarer; 

• ”Bra tips av kunnig personal” 
• ”Bara glada” 
• ”Vi hade ett trevligt möte vid inspektionen den 23 januari kl. 09.00, 

kontrollen gick bra” 
• ”Vill förstärka alla 3 punkterna och lyfta fram Margarets arbete, samt 

betona vilken resurs hon är för Staffanstorps kommun. Äntligen har 
kommunen fått en hjälpsam inspektör” 
 

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

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31 forts 2015-04-08 
 
Årsredovisning 2014, miljöenheten (dnr M2015-0095-1) 
 

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

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

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

• Handläggning av ärende gällande användning av slam på åkermark. 
• Handläggning av ärende om anmälan av värmepumpar. 

 
Under 2014 har 1 st C-verksamheter och 11 U-verksamheter inspekterats. Totalt 
har 25 årsrapporter för C-verksamheter inkommit varav 24 har handlagts och 
avslutats. Det har inkommit 6 anmälan enligt miljöbalken av miljöfarlig 
verksamhet. 
 
Det har inkommit fem anmälningar om användning av slam på åkermark.    
 
Det har inkommit 8 anmälningar om värmepumpar varav samtliga har 
handlagts färdigt.  
 
Totalt 11 tillsynsbesök har gjorts på lantbruk. 
 
En C-verksamhet har besökts med anledning av att vi är med i projektet PROEFF 
III som har fokus på energieffektivisering på större företag och lantbruk. 

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

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

Sockerbruket) 
 
Återvinningsstationerna har i år haft tillsyn två gånger.   
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31 forts 2015-04-08 
 
Årsredovisning 2014, miljöenheten (dnr M2015-0095-1) 
 
Fyra remisser från Länsstyrelsen gällande tillstånd för transport av farligt har 
inkommit. 
 
Enskilda avlopp m.m. 
I kommunen finns det cirka 180 enskilda avloppsanläggningar. Under 2009 
påbörjades åter handläggning av de enskilda avlopp som ej uppfyller krav på 
rening (dvs. endast slamavskiljning).  Totalt finns det 30 anläggningar kvar som 
inte uppfyller de gamla råden. Av dessa är ca 13 fastigheter bebodda. 
Miljöenheten avvaktar med att ställa krav på nya avloppsanläggningar på de 
obebodda fastigheterna. 
 
Under 2014 ska avloppsanläggningar med slamavskiljning och markbäddar/infil-
tration, som anlades under 80-90 talet prioriteras. Eventuellt ytterligare renings-
åtgärder kan krävas där markbäddens funktion troligtvis inte erbjuder tillräcklig 
fosforrening. Nya avloppsanordningar måste anordnas om de befintliga anlägg-
ningarna inte fungerar. 
 
Stora Mölleberga ska under 2014 anslutas till kommunala avloppsnätet då ett 
antal underkända avlopp kommer att åtgärdas. Övriga underkända avlopp som 
inte kan få kommunalt avlopp, har nämnden vitesförelagts där dessa avlopp 
kommer följas upp. 
 
Miljöenheten avvaktar med att ställa krav på underkända avlopp i Särslöv då 
dessa fastigheter kan få kommunalt avlopp på längre sikt.  
 
Tillsynen över ledningsnätet har sedan några år tillbaka övergått från 
länsstyrelsen till kommunen. Tillsynen omfattar bl.a. uppföljning av 
saneringsplan för avloppsledningsnätet. Under 2014 kommer medverkan ske i 
projekt om ledningsnätet, ett projekt som drivs av Miljösamverkan Skåne.  
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

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

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

vitesförelagts 
• Handläggning av ca 20 enskilda avlopp med markbäddar/infiltration. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31 forts 2015-04-08 
 
Årsredovisning 2014, miljöenheten (dnr M2015-0095-1) 
 

Under 2014 har det konstaterats att några enstaka anläggningar (cirka 3 st) som 
saknar längre gående rening än slamavskiljning kvarstår. Nio fastigheter har 
anslutits till kommunalt avlopp i Stora Mölleberga. Handläggning av enskilda 
avlopp med markbäddar har påbörjats och 10 st avloppsanläggningar har 
inventerats. Flertalet markbäddar har fungerat utan anmärkning. Några har dock 
fått åtgärda brister på befintlig markbädd. 
 
Tillsyn över kommunens saneringsplan har påbörjats. Miljöenheten medverkade 
i projektet ”Ledningsnätet” som drivs av Miljösamverkan Skåne. 
Tillsynskampanj kommer att bedrivas under 2015 men det är i nuläget oklart 
huruvida kommunen eller Länsstyrelsen kommer att ha tillsynsansvar över 
ledningsnätet i Staffanstorp. Miljöenheten kommer tillsvidare att avvakta besked 
på vilken myndighet som ska ha tillsynsansvaret och inte medverka i 
tillsynskampanjen.  
 
Utöver detta är Miljöenheten aktiva i arbetet rörandes framtagande av den nya 
VA-planen för Staffanstorps kommun. Saneringsplanen ingår som en del av 
denna.  

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

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

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

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

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

• Ev. använda metod för inventering av förorenade områden i samband 
med tillsyn på C-verksamheter. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31 forts 2015-04-08 
 
Årsredovisning 2014, miljöenheten (dnr M2015-0095-1) 
 
Miljöenheten har under år 2013 färdigställt ansvarsutredning gällande f.d. Grevie 
jaktskyttebana. Ansvarsutredningen har kommunicerats med bl.a. berörda 
fastighetsägare och Länsstyrelsen i Skåne län. Ansvarsutredningen har också 
ingått som ett underlag för Länsstyrelsens ansökan från år 2013 om statliga 
medel för att bekosta komplettarande undersökningar och riskbedömning. 
Under våren 2014 har Länsstyrelsen informerat kommunen om att Grevie 
Jaktskyttebana inte tilldelats några medel för komplettarande undersökningar 
och riskbedömning från Naturvårdsverket. 
 
Villakvarteret Blomstergården i Hjärup, där det tidigare legat en 
handelsträdgård, har av Länsstyrelsen riskklassificerats som en riskklass 2 
avseende risk för förorening. Miljöenheten har under 2014 påbörjat en 
ansvarsutredning, arbetet kommer att fortsätta under 2015.  
 
Tekniska enheten har under år 2013 påbörjat arbetet med att ta fram nytt 
kontrollprogram för Vesums deponi. Fortsatt arbete har skett under 2014. 

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

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

• Handlägga anmälningar/ansökningar om spridning av 
bekämpningsmedel. 

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

• Delta i projekt, SMID 2014 (ca 5 verksamheter).  
 
Under 2014 har det inkommit 36 årsrapporter avseende köldmedium. 
 
En remiss från Länsstyrelsen angående ansökan om tillstånd enligt förordning 
om kemiska produkter har handlagts. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31 forts 2015-04-08 
 
Årsredovisning 2014, miljöenheten (dnr M2015-0095-1) 
 
Två tillstånd och två anmälningar om kemisk bekämpning har handlagts samt 29 
cisternärenden (beslut om återkommande kontroll samt skrotning av cistern). 
 
Det nationella projektet ”Smycken i detaljhandeln, SMID2014” har bedrivits 
under våren 2014. Flertalet butiker besöktes, av dessa var det fyra butiker som 
hade smycken som var intressanta att undersöka. Totalt köptes sju smycken för 
provtagning. Av dessa var det fyra som hade för höga halter av kadmium eller 
bly. Två av dessa ledde till åtalsanmälan.  

Skydd av naturen 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken inom naturvården. Från och med den 1 juli 2009 gäller nya 
strandskyddsregler som bland annat innebär att kommunerna får huvudansvaret 
för att pröva frågor om strandskyddet. Några områden är undantagna, bl.a.  
 
naturreservat och biotopskyddsområden, inom dessa områden är det 
länsstyrelsen som prövar strandskyddsdispenser.   
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

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

strandskyddsområden. 
• Tillsyn av att bestämmelser och beslut inom strandskyddsområden 

efterlevs. 
 
Fem anmälningar om samråd har handlagts, däremot har några ansökningar om 
dispens från strandskyddsbestämmelser inte inkommit under 2014. 
 
Ett klagomål angående nerfällda träd inom strandskyddsområde har handlagts. 

Hälsoskydd  
Människors hälsa är i fokus för verksamhetsområdet. Hälsoskydd är ett 
omfattande verksamhetsområde, med klagomål på t.ex. bristande ventilation, 
mögel och buller vilket kan ge upphov till olägenhet för människors hälsa. Inom 
området finns ett stort antal objekt bl.a. skolor, förskolor och lokaler för 
hygienisk behandling. Nämnden är tillsynsmyndighet och ska bl.a. via 
förebyggande arbete, inspektioner och rådgivning minska risken för olägenheter 
samt undanröja störningar som kan vara skadliga för människors hälsa. När det 
gäller solarier omfattar tillsynen kontroll av att det finns uppsatta  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31 forts 2015-04-08 
 
Årsredovisning 2014, miljöenheten (dnr M2015-0095-1) 
 
informationsanslag med skyddsråd, att rätt utrustning används samt att 
hygienaspekterna beaktas.    
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

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

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

Idrottshallar/Gym (ca 25 st fördelat på 2014-2015). 
 
Under 2014 har tillsyn skett på Bråhögsbadet, därutöver har två anmälningar om 
driftstörningar har inkommit som avsett höga bakteriehalter i badvattnet. 
 
Tillsyn av cirka 17 skolor har inte utförts, men är inplanerat under kalenderår 
2015. Inte heller solarietillsynen har genomförts som planerat. 
 
Flertalet samtal (ca 15 st) har inkommit under vår/sommar gällande störande 
fåglar (oljud, nedskräpning). De flesta har hänvisats till den kommunala 
skyddsjägaren. Likaså har flertalet samtal (ca 10 st) inkommit rörandes 
lösspringande katter. Andra samtal som inkommit har rört skällande hundar, 
kaniner m.m. Utöver detta har tre klagomål behandlats som rör djurklagomål.  
 
Tillsyn av idrottshallar/gym inom Miljösamverkan Skånes projekt har delvis 
genomförts. Tillsyn kommer även att ske under 2015. Gym har tagits bort ur 
projektet då behovet av tillsyn anses vara störst på idrottshallar, därför har 
antalet objekt att inspektera minskat. Under våren 2014 har tre verksamheter 
besökts, det vill säga totalt 6 idrottshallar. Ytterligare verksamheter inom 
projektet kommer att besökas under 2015.  

Läkemedel 
Enligt 20 § lag (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel ska den 
kommun där sådan detaljhandel bedrivs kontrollera efterlevnaden av denna lag 
och av de föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. Kommunfullmäktige 
har beslutat att det är miljö- och samhällsbyggnadsnämnden som ska utöva 
tillsynen. Det är ett nytt tillsynsområde där tid avsatts för inläsning och ev. 
utbildning inom området. 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31 forts 2015-04-08 
 
Årsredovisning 2014, miljöenheten (dnr M2015-0095-1) 
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 
- Ingen tillsyn 2014, fokus vartannat år 

Miljöövervakning 
Miljöövervakning handlar om att genom mätningar och undersökningar 
kontrollera tillståndet i miljön och följa trender. Miljöövervakning ska beskriva 
tillståndet och jämföras med uppsatta lokala, regionala och nationella miljömål.  
Var 7:e månad gör miljöenheten mätning av bakgrundsstrålning i två bestämda 
referenspunkter i kommunen (Esarps kyrka och Staffansvallen). Syftet med 
mätningarna är dels att träna rutinerna för mätning dels att få information om 
bakgrundsstrålningen. 
 
Enligt kontroll- och tillsynsplanen är tillsynsinriktningen följande: 

• Mäta bakgrundsstrålning i kommunens mätpunkter var 7:e månad. 
• Delta i Luftvårdsförbundets årskonferens.  

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

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

• Fortlöpande kontroll av verksamheterna (ca 90 st av totalt 144 st). 
• Hantering av klagomål och matförgiftningar. 
• Delta i projekt inom Yes samverkan, t ex allergikost. 
• Fortlöpande publicering av resultat från kontroller på webbsidan. 

 
Verksamheterna kontrolleras fortlöpande, 75 av 90 planerade inspektioner och 
revisioner har utförts. Under 2013-2014 har samtliga objekt i de högre 
riskklasserna (riskklass 2-5) utom ett inspekterats. Under 2014 har uppföljande 
inspektioner utförts på 13 verksamheter, en del av dessa har besökts vid mer än  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 31 forts 2015-04-08 
 
Årsredovisning 2014, miljöenheten (dnr M2015-0095-1) 
 
ett tillfälle. Händelsestyrda inspektioner har utförts vid 13 tillfällen. En 
inspektion har utförts på mobil anläggning från annan kommun. Sammanlagt 
har 107 inspektioner utförts under året. 
 
Miljöenheten har registrerat 13 nya livsmedelsföretag i kommunen och 
avregistrerat 12 som inte längre bedriver verksamhet här. 
 
Det har inkommit 10 klagomål på livsmedelsverksamheterna. Klagomålen gällde 
bl.a. misstänkt matförgiftning, förvaringstemperaturer och ifrågasatt hantering 
av livsmedel.  
 
Ett RASFF-meddelande (Rapid Alert System for Food and Feed) har inkommit 
under våren, gällande saluhållande av importerad rå kyckling från Thailand, 
inkommen via Danmark. Produkten stoppades då den visade sig innehålla 
Salmonella. RASFF är EU´s varningssystem för icke säkra livsmedels- och 
foderprodukter. 
 
Ett gemensamt kommunprojekt inom Yes-kommunerna avseende allergikost 
inom skola, förskola och omsorg har genomförts. Projektet redovisades för 
nämnden i december. 
 
Miljöenhetens inspektionsrapporter har, under 2014, kontinuerligt lagts ut på 
kommunens webbplats efter genomförda inspektioner. 
 
 

Statistik ärende 
År 2011  2012  2013 2014  
Antal 767 729 516 476 

 

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

• Granska planer och bygglov med avseende på hälso- och miljöaspekter. 
• Delta i samråds- och planeringsmöten.  
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 Sammanträdesdatum 
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Årsredovisning 2014, miljöenheten (dnr M2015-0095-1) 
 

• Delta i arbetsgrupp 4-spår Flackarp-Arlöv. 
• Delta i samarbetsorganet Malmö Airport. 

 
Miljöenheten har under 2014 genomfört följande: 
 

• Yttrat sig i 13 ärenden gällande förhandsbesked om bygglov, bygglov 
samt planer.  

• Kontinuerligt deltagit i samråds- och planeringsmöten. 
• Deltagit i två möten i Samarbetsorganet Malmö Airport. 

 

Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade i december 2013 om kontroll- 
och tillsynsplan för miljöenheten gällande 2014.  
 
Miljöenheten har lagt upp arbetet i enlighet med aktuell kontroll- och 
tillsynsplan. Inom hälsoskyddsområdet och miljöområdet har det dock funnit en 
hel del tidskrävande klagomålsärenden samt tidskrävande frågor om 
nedskräpning vilket har haft en viss undanträngande effekt på den planerade 
tillsynen. Därutöver har omorganisationen haft en viss påverkan på tillsynen. 
Allt som planerats har inte kunnat genomföras. Livsmedelstillsynen ligger 
däremot i nivå med vad som har planerats för 2014.  
 
Carina Dilton (S) lämnar särskilt yttrande från socialdemokraterna i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden, bilaga § 31. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 
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Särskilt yttrande gällande årsredovisningen 2014 för Miljöenheten 

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden antog en kontroll- och 

tillsynsplan för 2014, gällande Miljöenheten, på decembermötet 

2013. Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden har den lagstadgade miljötillsynen. Planen inför 2014 

angav en brist på 375 timmar för att klara verksamheten. Vi Socialdemokrater yrkade då på att 

nämnden skulle hemställa hos kommunfullmäktige att anslå medel motsvarande de resurser som 

fattades i kontroll - och tillsynsplanen. Detta avslog av den dåvarande moderata majoriteten. Nu har 

vi årsredovisningen framför oss. Miljöenheten har lagt upp sitt jobb enligt kontroll- och tillsynsplanen. 

Enheten har inte kunnat genomföra allt som var planerat. Facit är då att utöver de 375 timmar som 

fattades för att klara 2014 års verksamhet så kan vi nu konstatera att det fattas ännu fler timmar än 

de 375 som angavs i kontroll- och tillsynsplanen. Majoriteten har en skyldighet att se till att 

statfanstorp uppfyller sin lagstadgade miljötillsyn. 

För Socialdemokraterna 

statfanstorp den 8 april 2015 

Carina Dilton {S) 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 32 2015-04-08 
 

Ekonomisk uppföljning (Dnr 2014-B0441) 
 
Föreligger ekonomisk uppföljning tom februari månad 2015 som föredrages vid 
nämndens sammanträde och lägges till handlingarna.  
_______________ 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 33 2015-04-08 
 

Delegationsbeslut trafikärenden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndsnummer  
(personuppgift). 
 
_______________ 
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 34 2015-04-08 
 

Delegationsbeslut miljöärenden 
 
Anmäles att följande miljöinspektörer (JM),(CL), (MÅ), (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 § 34 
(2 sidor). 
 
Förkortningar handläggare: 
JM= Jessica Malm, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, KALI= Katia Lilia, 
CL=Charlotte Leander. 
 
Förkortningar åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 
_______________  
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 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 35 2015-04-08 
 

Delegationsbeslut byggärenden 
 
Anmäles att stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören, med 
stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 59/2014 har fattat 
beslut i ärenden under perioden 1 februari 2015 till och med 13 mars 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) 

2015-03-03 Startbesked (Personuppgift) DELANM 

 2015-03-03 Startbesked  DELANM 

 2015-02-03 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-03 Bygglov beviljat  delbl 
 2015-02-04 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-05 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-09 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-09 Bygglov beviljat  delbl 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 38(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2015-02-17 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-17 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-17 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-18 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-18 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-18 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-18 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-18 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-18 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-18 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-24 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-25 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-25 Bygglov beviljat  delbl 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 39(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2015-02-26 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-27 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-27 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-27 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-02-27 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-09 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-10 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-10 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-10 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-10 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-12 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-10 Bygglov beviljat 
- tidsbegränsat 
2020-03-10 

 delblt 

 2015-03-10 Bygglov beviljat 
- tidsbegränsat 
2020-03-10 

 DELBLT 

 2015-02-03 Slutbesked  DELSL 

 2015-02-10 Slutbesked  DELSL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 40(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2015-02-10 Startbesked  DELSL 

 2015-02-10 Startbesked  DELSL 

 2015-02-17 Slutbesked  DELSL 

 2015-02-17 Slutbesked  DELSL 

 2015-02-17 Slutbesked  DELSL 

 2015-02-20 Slutbesked  DELSL 

 2015-02-20 Slutbesked  DELSL 

 2015-02-23 Slutbesked  DELSL 

 2015-02-23 Slutbesked  DELSL 

 2015-02-23 Slutbesked  DELSL 

 2015-02-23 Slutbesked  DELSL 

 2015-02-26 Startbesked  DELSL 

 2015-02-27 Slutbesked  DELSL 

 2015-03-02 Slutbesked  DELSL 

 2015-03-02 Slutbesked  DELSL 

 2015-03-10 Slutbesked  DELSL 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 41(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2015-03-13 Slutbesked  DELSL 

 2015-02-02 Startbesked  DELST 

 2015-02-10 Startbesked  DELST 

 2015-02-10 Startbesked  DELST 

 2015-02-10 Startbesked  DELST 
 2015-02-13 Startbesked  DELST 

 2015-02-16 Startbesked  DELST 

 2015-02-17 Startbesked  DELST 

 2015-02-19 Startbesked  DELST 

 2015-02-19 Startbesked  DELST 

 2015-02-19 Startbesked  DELST 

 2015-02-19 Startbesked  DELST 

 2015-02-20 Startbesked  DELST 

 2015-02-27 Startbesked  DELST 

 2015-02-27 Startbesked  DELST 

 2015-02-27 Startbesked  DELST 

 2015-02-27 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 42(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2015-02-27 Startbesked  DELST 

 2015-02-27 Startbesked  DELST 

 2015-03-02 Startbesked  DELST 

 2015-03-02 Startbesked  DELST 

 2015-03-02 Startbesked  DELST 

 2015-03-02 Startbesked  DELST 

 2015-03-03 Startbesked  DELST 

 2015-03-10 Startbesked  DELST 

 2015-03-11 Startbesked  DELST 

 2015-03-12 Startbesked  DELST 

 2015-03-13 Startbesked  DELST 

 2015-03-13 Startbesked  DELST 

 2015-03-13 Startbesked  DELST 

 
_______________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 43(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 36         2015-04-08 
 

Delegationsbeslut lantmäteriärenden 
 
Anmäles att stadsarkitekten, med stöd av miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens delegation § 95/2013, fattat beslut i följande ärenden. 
 
Samrådsyttranden:  
Avstyckning från Lilla Bjällerup 2:3 Dnr B0048/2015 

_______________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 44(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 37 2015-04-08 
 

Delegationsbeslut ordföranden 
 
Anmäles att ordföranden, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation § 59/2014, fattat beslut i följande ärenden: 
 
Förslag till planprogram för Hjärup Västerstad; beslut att återkalla miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut av den 25 februari 2015 § 4 . 
_______________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 45(45) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 38 2015-04-08 
 

Meddelanden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
a) Dom från Mark- och miljödomstolen om överklagande av bygglov för 
uppförande av mur, grinddörrar samt plank på fastigheten (personuppgift), 
Staffanstorps kommun, varvid Mark- och miljödomstolen avvisar miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens överklagande samt upphäver länsstyrelsens beslut 
och fastställer miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut om bygglov vad 
gäller plank och grinddörrar samt avslår överklagandet vad gäller bygglov för 
muren mot Järnvägsgatan (dnr personuppgift).  
 
b) Slutligt beslut från Mark- och miljödomstolen om överklagande av bygglov på 
fastigheten (personuppgift) i Staffanstorps kommun, fråga om klagorätt varvid 
Mark- och miljödomstolen avvisar miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
överklagande (dnr personuppgift). 
 
c) Protokollsutdrag KS § 13, 2015 med beslut om återkallelse av detaljplane- 
uppdrag KS § 21, 2010 Annerovägen/Skånevägen till miljö- och samhälls- 
byggnadsnämnden. 
 
d) Protokollsutdrag KF § 2, 2015 med beslut om tillägg till plan- och 
bygglovstaxan avseende e-tjänst.  
 
e) Protokollsutdrag KF § 15, 2015 med beslut att entlediga Lars Nordström (SPI) 
från uppdrag som ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt att till 
ny ersättare i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden utse Olle Althin (SPI) 
________________ 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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