
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(34) 
Sammanträdesdatum 2015-05-26 

 

  Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup A kl. 18.00 – 20.00, 
ajournering 19.25-19.55 

  
Beslutande Eric Tabich (M)  

Björn Larsson (C) 
Carina Dilton (S) 
Björn Stigborg (S), ej § 44 

 Renée Stigborg (S), ej § 44 Maria Leijman (M)  
 Rune Lindahl (M) Mats-Åke Westeson (SD) 
  Isabella Månsson (M) Marcus Sollvén 
  Jurgis Porutis (M) 

Tord Gunnarsson (KD) § 44 
Fredrik Olsson (S) § 44 

Övriga deltagande Fredrik Olsson (S)  Tord Gunnarsson (KD)  
 Anna Fogelberg planarkitekt, §§ 39-41 

Katarina Jeraeus, planarkitekt §§ 39-42 
Love Kisiel, planarkitekt, §§ 39-44 
Lisa Callréus, trafik- och exploateringsingenjör, §§ 39-40 
Alexander Jönsson, byggnadsinspektör §§ 44-55 
Inga-Lill Hellberg, stadsbyggnadschef 
Charlotte Leander, miljö- och byggchef 
Thomas Lexén, stadsarkitekt, plan- och exploateringschef 
Louise Lagesson, registrator/nämndsekreterare 
Eva Palmqvist, nämndsekreterare 
 

Utses att justera Carina Dilton (S) 
Justeringens plats och tid Rådhuset torsdagen den 28 juni 2015 klockan 08.30 
Underskrifter Sekreterare  

 
Paragrafer 39 - 55 

  Eva Palmqvist  
 Ordförande  

 
 

  Eric Tabich  
 Justerande  

 
 

  Carina Dilton   

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

Nämnd/styrelse Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden §§ 39 - 55 
Sammanträdesdatum 2015-05-26 
Datum för anslags uppsättande 2015-05-28   
Datum för anslags nedtagande 2015-06-22   
Förvaringsplats för protokollet Rådhuset 
Underskrift  

  

 Eva Palmqvist  
  Utdragsbestyrkande  
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden  2015-05-26 
 
Innehållsförteckning Sida 

 
§ 39 Godkännande av dagordning 3 
§ 40 Förslag till förändrade parkeringstider i Staffanstorps centrum 4-5 
§ 41 Förslag till detaljplan för Stanstorp 1:6, Roos Park 6 
§ 42 Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup 

NO etapp 3 
7-9 

§ 43 Förslag till ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m.fl, 
Nordanå by 

10-11 

§ 44 Hemställan till kommunfullmäktige, ärende avseende Hjärup 18:2 
m.fl. Åttevägen 

12-13 

§ 45 Hjärup 4:285, föreläggande om rättelse avseende tillgänglighet 14-16 
§ 46 Grevie 1:7, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 

enbostadshus 
17-18 

§ 47 Stanstorp 2:3 – Ansökan om lov för bildväxlande fasadskylt 19-20 
§ 48 Ansökan om utdömande av vite mot verksamhet på fastigheten 

Brågarp 6:695 
21-22 

§ 49 Ekonomisk uppföljning 23 
§ 50 Delegationsbeslut trafikärenden 24 
§ 51 Delegationsbeslut miljöärenden 25 
§ 52 Delegationsbeslut byggärenden 26-31 
§ 53 Delegationsbeslut lantmäteriärenden 32 
§ 54 Delegationsbeslut ordföranden 33 
§ 55 Meddelanden 34 

_______________  
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 39 2015-05-26 
 
 
Godkännande av dagordningen 
 
Ordföranden meddelar att ett ärende ”Förslag till förändrade parkeringstider i 
Staffanstorps centrum” ska läggas till dagordningen och behandlas som ärende 3 
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(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 40 2015-05-26 

Förslag till förändrade parkeringstider i Staffanstorps centrum 
(2015-MOS-2) 
 
Kommunfullmäktige fattade den 2015-04-27 beslut om att införa kommunal 
parkeringsövervakning, KF § 26 2015. Med anledning av detta beslut har 
önskemål om förlängda parkeringstider inkommit till kommunen från bland 
annat näringsidkare i Staffanstorps centrum.  

 
Parkeringar i Staffanstorp centrum. Föreslagna ändringar med röd text. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 40 forts 2015-05-26 
 

Förslag till förändrade parkeringstider i Staffanstorps centrum 
2015-MOS-2 
 
Parkeringstiden för parkeringsplatserna söder om Rådhuset och längs Storgatan 
föreslås förlängas från en timme respektive 30 minuter till två timmar. 
Parkeringstiden för parkeringsplatserna på Bråhögsplatsen föreslår ändras från 
två till åtta timmar, se förslag ovan. För samtliga dessa parkeringsplatser finns 
krav på p-skiva. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokala 
trafikföreskifter för parkeringsplatserna längs Storgatan, vid Bråhögsbadet och 
Bråhögsplatsen i enlighet med aktuellt förslag till förändrade parkeringstider i 
Staffanstorps centrum samt  
 
att lämna dessa till Polismyndigheten för yttrande. 
________________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 41          2015-05-26 
 

Förslag till detaljplan för Stanstorp 1:6, Roos Park (dnr P0001/ 
2015 ) 
 

 
 
Syftet med planläggningen är att möjligöra för uppförandet av ny bostads- 
bebyggelse, 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. 
 
Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande. 
 

Tidigare beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-02-25 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan i enlighet 5 kap plan- 
och bygglagen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta sända ut föreliggande förslag till detaljplan på samråd i enlighet med 5 
kap plan- och bygglagen. 
________________ 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 42 2015-05-26 
 
 
Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl, Hjärup 
NO etapp 3 (dnr P0007/2015 ) 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsatt bostadsutbyggnad i Hjärups 
centrala/nordöstra delar, samt att möjliggöra förlängningen västerut av Parkallén 
- huvudgatan som knyter samman hela Hjärup NO.  
 
Inom det aktuella området föreslås en varierad bostadsbebyggelse med upp till 
ca 150 bostäder fördelade på flerbostadshus samt radhus, kedjehus och 
friliggande villor. Högst och tätast bebyggelse föreslås i söder, mot Hjärups park 
och Parkallén. Längs Parkallén eftersträvas också inslag av lokaler för 
småföretagare.  
 
Planområdet omfattar del av fastigheten Stora Uppåkra 12:2 samt del av Hjärup 
4:2. Stora Uppåkra 12:2 ägs av Sveaskogs Förvaltnings AB och Hjärup 4:2 ägs av 
kommunen. Områdets area uppgår till ca 3,4 ha. 
 
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och i enlighet med äldre 
Plan- och bygglagen (2010:900). 
 

 

 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 8(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 42 forts 2015-05-26 
 
Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl Hjärup 
NO etapp 3 (dnr P0007/2015 ) 
 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-21 att uppdra till kommun-
direktören att låta utarbeta och därefter genomföra samråd enligt 5 kap plan- och 
bygglagen om program för detaljplaner för resterande etapper av Tillväxt 7000-
delområdet Hjärup NO, samt att efter genomfört samrådsförfarande skall 
färdigställt detaljplaneprogram redovisas för arbetsutskottet senast under sista 
kvartalet 2009, och vara målsättningen att kommunstyrelsen under första 
kvartalet 2010 skall ta ställning till ärende om utarbetande av detaljplan för 
resterande etapper av Tillväxt 7000-delprojektet Hjärup NO. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-26 att godkänna att förslaget 
till programhandling för detaljplaner för Hjärup Nordost – Åretruntbyn, då vid 
sammanträdet redovisade förändringar, skall vara föremål för samråd enligt 
bestämmelserna härom i 5 kap plan- och bygglagen, samt att uppdra till 
kommundirektören att genomföra enligt första att-satsen beslutat samråd. 
Samråd kring planprogrammet pågick 2011-09-12 – 2011-10-16. 
 
Ett förslag till godkännandehandling av planprogrammet för Hjärup Nordost – 
Åretruntbyn togs upp under kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 
2013-09-30. Arbetsutskottet beslutade att till stadsbyggnadskontoret 
återremittera förslaget till planprogram, då för revidering enligt av 
arbetsutskottet lämnade direktiv, samt att sålunda reviderat planprogram skall 
föreläggas kommunstyrelsen för beslut vid dess sammanträde den 11 november 
2013.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-10-29 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att under förutsättning att planprogrammet för del av 
Stora Uppåkra 12:2 m. fl. Hjärup Nordost – Åretruntbyn godkänns av 
kommunstyrelsen, utarbeta förslag till detaljplan för Hjärup NO etapp 2, 
innehållande såväl bostäder som område för skola/förskola i enlighet med ovan 
nämnda planprogram och avsnittet ”Fortsatt arbete” i 
programsamrådsredogörelsen, samt i enlighet med bestämmelserna i 5 kap. 
plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Ovanstående detaljplaneuppdrag för Hjärup NO etapp 2 omfattade även det 
område som nu benämns Hjärup NO etapp 3. Hjärup NO etapp 3 bröts dock 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 9(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 42 forts 2015-05-26 
 
Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m fl Hjärup 
NO etapp 3 (dnr P0007/2015 ) 
 
 
ur den fortsatta planläggningen av Hjärup NO etapp 2 och hanteras nu som en 
separat detaljplan. 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-09 att godkänna planprogram och 
programsamrådsredogörelse för Hjärup Nordost Åretruntbyn. 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att låta sända ut föreliggande förslag till detaljplan på samråd enligt 
bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 17 § plan- och bygglagen (2010:900).  
_________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 10(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 43 2015-05-26 

Ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by 
(Dnr P0006/2015)  
 
Ändringens syfte till att skapa en större flexibilitet i utformningen av 
bebyggelsen. Detta görs genom att ett antal planbestämmelser ändras och tas 
bort. 
 
Planområdet är beläget omedelbart öster om Nordanå samhälle och ansluter i 
norr mot järnvägen mellan Malmö - Staffanstorp. I väster avrundas detaljplanen 
av Trelleborgsvägen, del av fastigheten Nordanå 3:76, vilken utgör allmän väg 
858. I söder ansluter befintliga bebyggda fastigheter och öppen jordbruksmark. 
Öster om exploateringsområdet, Nordanå 8:23, ligger fastigheten Nordanå 8:4 
från vilken det aktuella området avstyckats. Delar av denna fastighet ingår i 
detaljplanen. Planområdet omfattar drygt 7 ha.  
 
Staffanstorp kommunfastigheter äger marken inom planområdet och har 2015-
04-14 inkommit med en begäran om planläggning. Planavtal kommer att tecknas 
mellan kommunen och Staffanstorps kommunfastigheter.  
 
Planen handläggs med ett standardförfarande med möjlighet att övergå till ett 
begränsat förfarande med antagande direkt efter samråd.  

 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 11(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 43 forts      2015-05-26 
 

Ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by 
(Dnr P0006/2015)  
 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till ändring av 
detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by i enlighet med 5 kap. plan- 
och bygglagen samt  
 
att låta stadsbyggnadskontoret att sända ut förslag till ändring av detaljplan för 
del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by på samråd i enlighet med 5 kap. plan- och 
bygglagen.  
________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 44          2015-05-26 
 

Hemställan till kommunfullmäktige, ärende avseende Hjärup 
18:2 m fl, Åttevägen (Dnr P0006/2010) 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-31 att uppdra till kommundirektören att 
påbörja arbetet med att genom lämplig exploatör bebygga aktuellt område i 
enlighet med kommunens översiktsplan – Framtidens kommun perspektiv 2038.  
 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-31 att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att utarbeta detaljplan för Åttevägenområdet i 
Hjärup i enlighet med vad som framgår i kommunens översiktsplan – 
Framtidens kommun perspektiv 2038. Vid detaljplanearbetet skall särskilt 
trafiksituationen beaktas, vilket skall redovisas för kommunstyrelsen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2010-05-31 
upprätta förslag till detaljplan.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-12 att låta sända ut 
förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägenområdet på samråd i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-17 att återremittera 
ärendet i avseende att detaljplanens trafikutredning behövde fördjupas. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-10-29 att godkänna 
samrådsredogörelsen och att sända ut förslag för detaljplan för del av Hjärup 
18:2 m fl, Åttevägen på utställning. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-12-17 att godkänna 
utlåtandet och att anta detaljplan samt att anta de föreslagna gatunamnen, 
Sticklingvägen, Skottvägen och Frövägen för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen 
enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen. 
 
Beslutet att anta detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen överklagades 
av ett flertal sakägare.  
 
 

Centrumstigen 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 13(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 44 forts         2015-05-26 
 

Hemställan till kommunfullmäktige, 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. Länsstyrelsen vill att 
kommunen särskilt yttrar sig över frågan om delegation av behörighet att anta 
planen och om detaljplaneförslaget avviker från översiktsplanen och i så fall i 
vilken del samt skälen till detta. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-08 att avge yttrande i 
ärendet. 
 
Länsstyrelsen beslutade 2015-04-28 att upphäva miljö- och samhällsbyggnads- 
nämndens beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Hjärup 18 :2 m.fl med 
motivet att detaljplanen i aktuell nordlig del saknar stöd i översiktsplanen och då 
mark tas i anspråk som numera är avsett för allmänt ändamål bedöms nämnden 
sakna befogenhet att anta detaljplanen och borde därmed ha lämnat över ärendet 
till kommunfullmäktige.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att hemställa till kommunfullmäktige att anta detaljplan för del av Hjärup 18:2  
m fl, Åttevägen. 
________________ 
 
Det noteras att Björn Stigborg (S) och Renée Stigborg (S) på grund av jäv inte 
deltagit i handläggningen av detta ärende. 
________________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 45          2015-05-26 
 

Föreläggande om rättelse avseende tillgänglighet, Hjärup 4:285, 
(Dnr 2014/B0383) 
 

Ärende 
Stadsbyggnadskontoret har från bostadsanpassningsenheten tagit emot en 
anmälan avseende bristande tillgänglighet i ett flerbostadshus inom fastigheten 
Hjärup 4:285. Huset i fråga har adressen Hansavägen 29 och den aktuella 
lägenheten har lägenhetsnummer 1212. Bygganmälan för de aktuella arbetena 
gjordes 2002-12-20, vilket innebär att det är de tekniska egenskapskraven i BBR 
10 som ska vara uppfyllda. 
 
Befintliga förhållanden 
Stadsbyggnadskontorets miljö- och byggenhet gjorde ett besök på den aktuella 
fastigheten 2014-11-20, vid detta besök konstaterades brister i tillgängligheten. 
Följande brister noterades:  
 
- Entrédörren in i flerbostadshuset uppfyller inte kraven på fritt passagemått 
samt att tröskeln är för hög (se bild 1-3), enligt BBR 10 bör det fria passagemåttet 
på dörren vara minst 0,8m samt kunna användas av personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga. Eftersom aktuell entrédörr är utrustad med 
dörrstängare, så uppfyller den inte kravet på att den ska kunna användas av 
personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga (Se bild 4).    
 
- Korridoren på våning 3 från hissen/trappan fram till lägenheten med 
lägenhetsnummer 1212 uppfyller inte kraven på tillgänglighet eftersom där är en 
nivåskillnad i förflyttningsvägen(se bild 5-6), enligt BBR 10 ska 
förflyttningsvägar vara utformade så att personer i rullstol kan förflytta sig utan 
hjälp. 
 
- Entrédörren in i lägenheten med lägenhetsnummer 1212 uppfyller inte kraven 
på tillgänglighet eftersom tröskeln är för hög (se bild 7-8), enligt BBR 10 bör det 
fria passagemåttet på dörren vara minst 0,8m samt medge passage med rullstol.    
 
- Dörren in till toaletten i lägenheten uppfyller inte kraven på tillgänglighet 
eftersom tröskeln är för hög (se bild 9-10), enligt BBR 10 bör det fria 
passagemåttet på dörren vara minst 0,76m samt medge passage med rullstol. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 15(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 45 forts 2015-05-26 
 

Föreläggande om rättelse avseende tillgänglighet, Hjärup 4:285, 
(Dnr 2014/B0383) 
 
 
- Handfatet på toaletten är inte tillgängligt eftersom handfatet blivit inklätt med 
en sarg av marmor, vilket leder till att man inte kommer in under handfatet med 
en rullstol (se bild 11-12). Enligt BBR 10 ska rummen i bostäder i ett plan vara 
tillgängliga för en person som sitter i rullstol. Minst ett hygienrum skall 
möjliggöra toalettbesök för en person som sitter i rullstol och vara så utformat att 
det efter ändring finns plats för medhjälpare och separat duschplats, om sådan 
saknas från början.  
 
Lagrum 
Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kapitlet 5 § En tillsynsmyndighet ska pröva 
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd enligt 
detta kapitel, så snart det finns anledning att anta att någon inte har följt en 
bestämmelse i denna lag, i föreskrifter, domar eller andra beslut som har 
meddelats med stöd av lagen eller i EU-förordningar som rör frågor inom lagens 
tillämpningsområde. 
 
Plan- och bygglagen (2010:900) 11 kapitlet 20 § Om det på en fastighet eller i 
fråga om ett byggnadsverk har vidtagits en åtgärd i strid mot denna lag eller 
föreskrifter eller beslut som har meddelats med stöd av lagen, får 
byggnadsnämnden förelägga den som äger fastigheten eller byggnadsverket att 
vidta rättelse inom en viss tid (rättelseföreläggande).  
 
Bedömning 
Vid besöket på den aktuella fastigheten kunde det konstateras att det föreligger 
brister i tillgängligheten, dessa brister strider mot Boverkets byggregler (BBR 10) 
som gällde när det aktuella flerbostadshuset uppfördes. Stadsbyggnadskontorets 
bedömning är att det åvilar fastighetsägaren att åtgärda dessa 
tillgänglighetsbrister. 
  
Fastighetsägaren har informerats om vad som framkommit under utredningen 
och beretts tillfälle att yttra sig. Ett yttrande ifrån fastighetsägaren mottogs 2015-
05-18, i detta yttrande framkom ingen ny information i själva sakfrågan och 
därmed ser stadsbyggnadskontoret ingen anledning att ändra sitt förslag till 
beslut. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 45 forts 2015-05-26 
 

Föreläggande om rättelse avseende tillgänglighet, Hjärup 4:285, 
(Dnr 2014/B0383) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att, förelägga fastighetsägaren till Hjärup 4:285 att senast 3 månader efter att 
beslutet har vunnit laga kraft ha åtgärdat entrédörren in till flerbostadshuset så 
att fritt passagemått är minst 0,8m samt att åtgärda tröskeln så att passage med 
rullstol medges. Om så inte sker kommer ett vite på 20 000:- att utdömas, 
 
att, förelägga fastighetsägaren till Hjärup 4:285 att senast 3 månader efter att 
beslutet har vunnit laga kraft ha monterat bort dörrstängaren på entrédörren till 
flerbostadshuset eller monterat dit en automatisk dörröppnare. Om så inte sker 
kommer ett vite på 20 000:- att utdömas, 
 
att, förelägga fastighetsägaren till Hjärup 4:285 att senast 3 månader efter att 
beslutet har vunnit laga kraft ha åtgärdat tröskeln vid entrédörren in till 
lägenheten med lägenhetsnummer 1212  så att passage med rullstol medges. Om 
så inte sker kommer ett vite på 20 000:- att utdömas, 
 
att, förelägga fastighetsägaren till Hjärup 4:285 att senast 3 månader efter att 
beslutet har vunnit laga kraft ha åtgärdat tröskeln vid toalettdörren i lägenheten 
så att passage med rullstol medges. Om så inte sker kommer ett vite på 20 000:- 
att utdömas, 
 
att, förelägga fastighetsägaren till Hjärup 4:285 att senast 3 månader efter att 
beslutet har vunnit laga kraft ha monterat bort marmorsargen runt handfatet på 
toaletten så att handfatet går att använda av en person som är rullstolsburen. Om 
så inte sker kommer ett vite på 20 000:- att utdömas samt 
 
att, förelägga fastighetsägaren till Hjärup 4:285 att senast 3 månader efter att 
beslutet har vunnit laga kraft ha åtgärdat höjdskillnaden i korridoren från 
hissen/trappan fram till lägenheten med lägenhetsnummer 1212 så att personer i 
rullstol kan förflytta sig utan hjälp. Om så inte sker kommer ett vite på 20 000:- 
att utdömas. 
________________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 17(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 46 2015-05-26 
 

Grevie 1:7, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus (dnr B0050/2015) 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på befintlig 
fastighet. 

Befintliga förhållanden 
Grevie 1:7 är en fastighet om 8 093 m2, taxerad som Småhusenhet, tomtmark till 
helårsbostad. Fastigheten är belägen längs Grevievägen, direkt väster om 
Grevievägen 76. 

Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser och 
ingår i sammanhållen bebyggelse, enligt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut den 12 juni 2013 § 50. 
I den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun – Perspektiv 2038, 
ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. I de 
orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av befintliga landsbygds-
näringar och etablering av nya som bidrar till en attraktiv landsbygd. 
Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens kommun, utvecklas med 
landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar och/eller odling. Möjlighet ska 
finnas att ha häst och rida nära sitt boende eller odla för eget bruk eller som 
företagande.  

Tidigare beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 11 april 2000 att ge positivt 
förhandsbesked för ett enbostadshus på fastigheten Grevie 1:7. 

Ärendets handläggning 
Miljö- och byggenheten har i brev den 18 mars 2015 avstyrkt förhandsbesked då 
det enligt 2 kap 5 § punkt 3 plan- och bygglagen är svårt att anordna vatten, 
spillvatten och dagvattenlösning i området. 
Sökanden har den 16 april 2015 inkommit med yttrande där man framhåller att 
området är utpekat som utbyggnadsområde i översiktsplanen och att nämnden 
tidigare har gett ett positivt förhandsbesked för byggnation på fastigheten med 
ett enbostadshus. Vidare framför man att det i området har byggts mycket och 
att det bara 500 meter österut på Grevievägen pågår en nybyggnation. Vidare 
anser man att kommunen måste ha en plan för utbyggnaden av dricksvatten-, 
spillvatten- och dagvattenhanteringen. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 46 forts 2015-05-26 
 

Grevie 1:7, ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av ett 
enbostadshus (dnr B0050/2015 

Bedömning 
Området är i översiktplanen visserligen utpekat som ett utbyggnadsområde men 
detta ger inte automatiskt någon byggrätt på enstaka fastigheter i området. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tills hösten 2014 meddelat ett antal 
nya positiva förhandsbesked, främst längs Dragonvägen och norr om 
Grevievägen. När nämnden fick vetskap om de dåliga förutsättningarna för 
vatten- och spillvattennäten och dagvattensituationen så har man avstyrkt nya 
förhandsbesked i området. Efter detta har de bygglov, som kommunen enligt 
plan- och bygglagen är skyldiga att bevilja då det finns gällande förhandsbesked, 
beviljats. 
Vatten och spillvatten är utbyggt i området, dock med begränsad kapacitet. Då 
det beviljas enstaka förhandsbesked och senare bygglov blir det svårt att 
dimensionera för fortsatta utbyggnader eftersom va-verket inte vet hur många 
fastigheter som kommer att byggas nu och i framtiden. Detta kan innebära stora 
kostnader för va-kollektivet om ledningar måste bytas ut till större dimensioner 
eller byggas ut i kompletterande strukturer.  
För dagvattnet i området finns idag inte en långsiktig hållbar helhetslösning. En 
anledning är att det saknas ett övergripande ansvar, eftersom Staffanstorps 
kommun inte har något verksamhetsområde för dagvattnet. Då utbyggnad sker 
genom enstaka bygglov riskerar området att få ett antal instängda områden med 
dagvatten. I instängda områden riskerar egendom att skadas till följd av att 
översvämningar uppstår vid nederbörd. För varje nybyggd fastighet, i området, 
försvåras möjligheten att lösa dagvattenfrågan i större sammanhang. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer inte att det finns förutsättningar att uppfylla 2 
kap 5 § punkt 3 plan- och bygglagen då det är svårt att anordna vatten, 
spillvatten och dagvattenlösning i området. 
 
Förutsättningar för att, enligt 2 och 8 kapitlet och 9 kap 17 § plan- och bygglagen, 
lämna ett positivt förhandsbesked finns inte. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lämna negativt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad 
av enbostadshus på fastigheten Grevie 1:7 
_______________ 
 
Taxa negativt förhandsbesked 5 607:- 
_______________  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 47 2015-05-26 
 

Stanstorp 2:3 – Ansökan om lov för bildväxlande fasadskylt 1x12 
meter (dnr B0086/2015) 

Ärende 
Ansökan om skyltlov för bildväxlande fasadskylt 1x12 meter har inkommit till 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Planläge 
Fastigheten omfattas av detaljplan. Åtgärden är inte reglerad med någon 
planbestämmelse och får därigenom anses vara planenlig. 

Bedömning 
 
Bildväxlande skyltar av denna typ finns inte idag i Staffanstorps tätort och ett 
bygglov skulle därför kunna få en prejudicerande effekt. Kommunen saknar 
riktlinjer för skyltar men en vanligt förekommande princip vid bedömning av 
skyltar är att dessa ska ha anknytning till och avisera vad som finns i den 
aktuella byggnaden. Hänvisningsskyltar på annans fastighet och skyltar som är 
frikopplade från byggnadens verksamhet brukar undvikas då det kan leda till en 
okontrollerad skyltning och negativ påverkan på stadsbilden.  
 
En bildväxlande skylt kan upplevas som dominerande i stadsbilden och riskerar 
då att ta uppmärksamhet från trafiken för fordonsförare och cyklister. 
Trafikverket rekommenderar t ex inte bildväxlande skyltar i närheten av 
komplicerade trafiksituationer såsom korsningar och cirkulationsplatser vid de 
vägar som man ansvarar för. För att minimera riskerna för trafikstörningar kan 
det därför vara lämpligt att vid eventuellt beslut om lov också meddela hur ofta 
bildväxling får ske. 
 
Ovanstående negativa konsekvenser för de allmänna intressena kan komma att 
uppvägas av de effekter som följer av att utöka exponeringsytan för lokala 
företag vilket är positivt för de allmänna och enskilda intressena av att gynna och 
stärka utbudet av handel, service och andra verksamheter i Staffanstorp. 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 47 forts 2015-05-26 
 

Stanstorp 2:3 – Ansökan om lov för bildväxlande fasadskylt 1x12 
meter (dnr B0086/2015) 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att återförvisa ärendet för komplettering och förnyad handläggning. Ansökan 
ska kompletteras med uppgift om tidsintervall för bildväxling, ljusstyrka m m, 
samt  
 
att delegera till nämndens ordförande att, efter ansökans komplettering, fatta 
beslut i ärendet. 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 21(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48         2015-05-26 
 

Ansökan om utdömande av vite, Ramzi Restaurang AB på 
fastigheten Brågarp 6:695 (Dnr 2014-0381) 
 
Skäl för ansökan 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade om ett föreläggande vid vite för 
Ramzi Restaurang AB avseende att säkerställa att menyn innehåller korrekta 
beteckningar avseende livsmedlens identitet. Beslutet delgavs företaget den 28 
november 2014 och delgivningskvitto inkom till nämnden den 1 december 2014. 
Beslutet gällde 3 veckor från delfåendet, d.v.s. från den 22 december 2014. 
 
Vid kontroll av restaurangen den 20 februari 2015 kunde konstateras att 
Parmaskinka har ersatts med Lufttorkad tysk skinka på menyn och Pink lax 
uppges nu på menyn, vilket överensstämmer med produkternas identitet. 
Fetaost och Gorgonzola uppgavs på menyn men verksamhetsutövaren kunde 
inte uppvisa att dessa namnskyddade produkter har köpts in. Att uppge Fetaost 
på menyn och sedan servera någon annan produkt kan innebära en stor 
hälsofara för personer med till exempel komjölksallergi. Äkta Fetaost innehåller 
inte komjölk. Ramzi Restaurang AB utlovade att dokumentation avseende inköp 
av varor skulle visas upp för nämnden snarast och då omfatta två månader 
tillbaks i tiden, d.v.s. för december 2014 och januari 2015.  
 
Den 13 mars 2015 görs ytterligare en kontroll vid restaurangen eftersom inga 
dokument har uppvisatas för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
Verksamhetsansvarig är ej på plats vid det oanmälda besöket, telefonkontakt tas 
och under samtalet överenskom att dokumentation lämna till nämnden senast 
den 16 mars 2015.  
 
Den 16 mars 2015 lämnas dokumentation till nämnden avseende inköp av 
Fetaost (inköpt den 22 januari 2015) och Gorgonzola (inköpt den 6 februari 2015). 
Nytt telefonsamtal med verksamhetsansvarig vid restaurangen den 19 mars 2015 
eftersom det inte har uppvisats någon dokumentation för inköp av Fetaost 
avseende december 2014 och för stora delar av januari 2015 samt ingen 
dokumentation för inköp av Gorgonzola avseende december 2014 och januari 
2015. Den 23 mars 2015 lämnas samma dokumentation in igen som den som 
avsåg inköp av Gorgonzola från den 6 februari 2015. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har vid tillsynsbesöken konstaterat att 
viss rättelse har skett (skinka och lax överensstämmer med meny och produkt) 
men det kvarstår brister i dokumentationen (Fetaost och Gorgonzola kan inte 
styrkas avseende identitet under den aktuella tiden).  

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 22(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 48 forts 2015-05-26 
 

Ansökan om utdömande av vite, Ramzi Restaurang AB på 
fastigheten Brågarp 6:695 (Dnr 2014-0381) 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att Ramzi Restaurang AB inte 
har uppfyllt kraven i föreläggandet. Identiteten för saluhållandet av Fetaost 
under tiden för förläggandets ikraftträdande (från den 23 december 2014 – 22 
januari 2015) kan inte styrkas. Identiteten för saluhållandet av Gorgonzola under 
tiden för förläggandets ikraftträdande (från den 23 december 2014 – 6 februari 
2015) kan inte styrkas. Det är därför angeläget att vitet utdöms. Ändamålet med 
att utdöma vitet, bedöms vara av stor betydelse, dels för redligheten i handeln 
men också för säkerheten för allergiska konsumenter. Den produkt som anges på 
menyn ska också vara den produkt som kunden förväntar sig att få samt betalar 
för. 
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ansöka hos Länsrätten om utdömande av vite på femtusen (5 000) kr för 
Ramzi Restaurang AB med organisationsnummer 556946-0461, för att inte ha följt 
nämndens föreläggande daterat den 28 november 2014, Dnr 2014-0381-5. 
________________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 23(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 49 2015-05-26 
 

Ekonomisk uppföljning (Dnr 2014-B0441) 
 
Föreligger ekonomisk uppföljning tom april månad 2015 som föredrages vid 
nämndens sammanträde och lägges till handlingarna.  
 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna. 
_______________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 24(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 50 2015-05-26 
 

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

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 51 2015-05-26 
 

Delegationsbeslut miljöärenden 
 
Anmäles att följande miljöinspektörer (JM),(CL), (MÅ), (KALI) och (GE) med 
stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 29/2013 samt 
vidaredelegation beslut 2013-08-22 har fattat beslut i ärenden enligt bilaga § 51 
(4 sidor). 
 
Förkortningar handläggare: 
JM= Jessica Malm, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, KALI= Katia Lilia, 
CL=Charlotte Leander. 
 
Förkortningar åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 
_______________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 52 2015-05-26 
 

Delegationsbeslut byggärenden 
 
Anmäles att stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören, med 
stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 59/2014 har fattat 
beslut i ärenden under perioden 14 mars 2015 till och med 6 maj 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) 

2015-04-01 Rättidsprövning 
beslutet 
inkommet i rätt 
tid. 

(personuppgift) deladm 

 2015-04-23 Avskrives, inte 
aktuellt 

 deladm 

 2015-03-16 Startbesked 
komplementbygg
nad 

 DELANM 

 2015-03-27 Startbesked  DELANM 

 2015-04-17 Startbesked  DELANM 

 2015-04-22 Startbesked  DELANM 

 2015-04-27 Startbesked  DELANM 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 27(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2015-03-16 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-20 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-24 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-24 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-24 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-24 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-25 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-03-25 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-01 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-01 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-02 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-15 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-15 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-17 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-17 Bygglov beviljat  delbl 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 28(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2015-04-20 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-23 Bygglov beviljat  delbl 
 2015-04-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-23 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-05-06 Bygglov beviljat  delbl 

 2015-04-23 Bygglov beviljat - 
tidsbegränsat 
2017-06-30 

 delblt 

 2015-04-09 Interimistiskt 
slutbesked 

 DELISL 

 2015-04-17 Interimistiskt 
slutbesked 

 DELISL 

 2015-04-29 Interimistiskt 
slutbesked 

 DELISL 

 2015-04-29 Interimistiskt 
slutbesked 

 DELISL 

 2015-03-20 Rivningslov och 
bygglov beviljat 

 delrl 

 2015-04-28 Slutbevis  DELSB 

 2015-04-30 Slutbevis  DELSB 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2015-03-19 Slutbesked  DELSL 

 2015-03-24 Startbesked  DELSL 

 2015-03-26 Slutbesked  DELSL 

 2015-03-27 Slutbesked  DELSL 

 2015-04-27 Slutbesked  DELSL 

 2015-04-28 Slutbesked  DELSL 

 2015-03-16 Statbesked  DELST 

 2015-03-16 Startbesked  DELST 

 2015-03-20 Startbesked  DELST 

 2015-03-23 Startbesked  DELST 

 2015-03-23 Startbesked  DELST 

 2015-03-24 Startbesked  DELST 

 2015-03-24 Startbesked  delst 

 2015-03-25 Startbesked  DELST 

 2015-03-27 Startbesked  DELST 

 2015-04-01 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 30(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2015-04-02 Startbesked  DELST 

 2015-04-02 Startbesked  DELST 

 2015-04-07 Startbesked  DELST 

 2015-04-07 Startbesked  DELST 

 2015-04-07 Startbesked  DELST 

 2015-04-08 Startbesked  DELST 

 2015-04-13 Startbesked  DELST 

 2015-04-15 Delstartbesked  DELST 

 2015-04-20 Startbesked  DELST 
 2015-04-20 Startbesked  DELST 

 2015-04-21 Startbesked  DELST 

 2015-04-22 Delstartbesked  DELST 

 2015-04-23 Delstartbesked  DELST 

 2015-04-27 Startbesked  DELST 

 2015-04-27 Startbesked  DELST 

 2015-04-27 Startbesked  DELST 

 2015-04-27 Startbesked  DELST 

 2015-04-27 Startbesked  DELST 

 2015-04-28 Startbesked  DELST 

 2015-04-29 Startbesked  DELST 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 31(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
 2015-04-29 Startbesked  DELST 

 2015-04-30 Startbesked  DELST 

 2015-04-30 Startbesked  DELST 

 2015-04-30 Startbesked  DELST 

 2015-04-30 Startbesked  DELST 
 
_______________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 32(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 53 2015-05-26 
 

Delegationsbeslut lantmäteriärenden 
 
Anmäles att stadsarkitekten, med stöd av miljö- och samhällsbyggnads-
nämndens delegation § 95/2013, fattat beslut i följande ärenden. 
 
Samrådsyttranden:  
Avstyckning från blivande Hjärup 4:291, bildande av 
gemensamhetsanläggning samt ledningsrätt 
 

Dnr B0129/2015 

Avstyckning från Gullåkra 2:1 Dnr B0135/2015 

_______________ 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 33(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 54 2015-05-26 
 

Delegationsbeslut ordföranden 
 
Anmäles att ordföranden, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation § 59/2014, fattat beslut i följande ärenden: 
 
Yttrande över handlingar vid överklagande av Länsstyrelsens beslut 2015-02-23, 
avseende fastigheten Stora Uppåkra 12:48, Staffanstorps kommun. 
_______________ 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
   

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 34(34) 
 
 
 
 Sammanträdesdatum 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden § 55 2015-05-26 
 

Meddelanden 
 
Anmäles och lägges till handlingarna: 
 
a) Protokollsutdrag KS § 34, 2015 med beslut om planprogram för Sockerstan. 
 
b) Dom från Mark- och miljödomstolen om överklagande av bygglov på 
fastigheten Hjärup 4:224, Staffanstorps kommun; Länsstyrelsen i Skåne läns 
beslut upphävs och miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut, att bevilja 
bygglov för ändrad användning från garage till bostad, fastställs m.m.(dnr 2013-
B0429).  
 
c) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om överklagande av beslut om bygglov på 
fastigheten Bjällerup 4:3, Staffanstorps kommun, varvid Länsstyrelsen avslår 
överklagandet (dnr 2011-B0335). 
 
d) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om överklagande av beslut om detaljplan 
Myllans karaktärsområde, Vallby 10:9, varvid Länsstyrelsen avslår 
överklagandet (dnr P0011/2011). 
 
e) Beslut från Länsstyrelsen Skåne om överklagande av beslut att anta detaljplan 
för del av fastigheten Hjärup 18:2 m.fl. i Staffanstorps kommun, varvid 
Länsstyrelsen bland annat upphäver miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut att anta detaljplan för del av fastigheten Hjärup 18:2 m.fl (dnr P0006/2010).  
________________ 
 
 
 

       
Ordförandens sign Justerandens sign Utdragsbestyrkande 
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