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' \ ~ ~~~~ 
Justerande Carina Dilton (S) 

Ordförandens signat ur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2015-09-09 
18.00 - 20.35, ajournering 19.25 - 19.40 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§ 56 - § 80 

2015-09-15 
2015-10-07 
Rådhuset 

Ordfö randens signatur Justerandes signatu r U td ra gsbestyrka n de 
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§64 Förslag till detaljplan för Hjärup 4:2 m.fl, Stationsbron ...... ...................... 15 
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§69 Stanstorp 6:6 förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 2014-

B0437 ... .. .. .. .. ... ... .. .. ... ..... ... .... ...... ... ........ ... ... ..... ......... ..... ......... ... ..... ........ 25 
§70 Grevie 3:4 och 3:30, förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus 

2014-B0162 ..... .. ...... .. ...... .. .. ... ... ..... ...... .. ... ... ... ..... .... ... .. ...... ... ... .. .. ........... 30 
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Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(42) 

DATUM: 2015-09-09 

§56 Godkännande av dagordning 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta r 

att godkänna dagordningen med ordförandens justering enligt nedan. 

Yrkanden 

O rdfö randen yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
ärende 20, Internkontroll, utgår samt att dagordningen därefter godkänns. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 5(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§57 Fastställande av tid och plats för justering av 

protokollet 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bes l utar 

att ordföranden tillsammans med Carina Dilton (S) justerar protokollet 
måndagen den 14 september 20 15 klockan 16.30 på Rådhuset i 
Staffanstorp. 

Ordföran dens signatur J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 6(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§58 Förslag om förändrade parkeringstider 1 

Staffanstorps centrum 
2015-MOS-2 

Mi l jö- och samhällsbyggnadsnämnden bes lutar 

att anta LTF nr 1230 2015-0007, 1230 2015-0008, 1230 2015-0009, 1230 
2015-0010, 1230 2015-0011, 1230 2015-0012, 1230 2015-0013, 1230 
2015-0014, 1230 2015-0015 och 1230 2015-0017 gä llande förändr ing av 
parkeringstiden för parkeringsplatserna på Storgatan, vid Bråhögsbadet, på 
Bråghögsplatsen och på parkeringsplatsen söder om Rådhuset i 
Staffanstorp, 
att anta LTF nr 1230 2015-0016 gällande stannandeförbud på Storgatan i 
Staffanstorp samt 
att anta LTF nr 1230 2015-0018 gällande lastzon på Storgatan i 
Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

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. Parkeringstiden för 
parkeringsplatserna söder om Rådhuset och längs Storgatan har därför 
beslutats förlängas från en timme respektive 30 minuter till två timmar. 
Parkeringstiden för parkeringsplatserna på Bråhögsplatsen har beslutats 
ändras från två till åtta timmar. 

Lokala trafikföreskrifter har utarbetats i enlighet med Mil jö- och samhälls
byggnadsnämndens beslut § 40/2015 om förändring av parkeringstiderna 
och dessa har skickats på remiss till Polisen. Remissinstansen har inget att 
erinra mot föreslagna lokala trafikföreskrifter. LTF nr 1230 2015-0016 
gä ller anpassning av befintlig placering av stannandeförbud. LTF nr 1230 
2015-0018 gä ller en anpassning av föreskiften till befintlig placering av 
lastzon på Storgatan. Övriga lokala trafikföreskrifter hanterar fö rändrade 
parkeringstider. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att anta LTF nr 1230 2015-0007, 1230 2015-0008, 
1230 2015-0009, 1230 2015 -0010, 1230 2015-0011, 1230 2015-001 2, 
1230 2015-0013, 1230 2015-0014, 1230 2015-0015 och 1230 2015-001 7 
gä llande förändring av parkeringstiden för parkeringsplatserna på 
Storga tan, vid Bråhögsbadet, på Bråghögsplatsen och på parkeringsplatsen 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

tT 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 7(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-09 

Forts § 58 

söder om Rådhuset i Staffanstorp, att anta LTF nr 1230 2015-0016 
gällande stannandeförbud på Storgatan i Staffanstorp samt att anta LTF nr 
1230 2015-0018 gällande lastzon på Storgatan i Staffanstorp. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

a) Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-13 

b) Förslag till: 

LTF nr 1230 2015-0007 
LTF nr 1230 2015-0008 
LTF nr 1230 2015-0009 
LTF nr 1230 2015-0010 
LTF nr 1230 2015-0011 
LTF nr 1230 2015-0012 
LTF nr 1230 2015-0013 
LTF nr 1230 2015-0014 
LTF nr 1230 2015-0015 
LTF nr 1230 2015-0016 
LTF nr 1230 2015-0017 
LTF nr 1230 2015-0018 
c) Remissvar från Polisen 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 8(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§59 Förslag om huvudled Kyrkvägen 
2015-MOS-8 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att skicka LTF nr 1230 2015-0023 gällande huvudled på Kyrkvägen i 
Staffanstorp till Polismyndigheten för yttrande samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av LTF nr 1230 2015-0023 gällande huvudled på 
Kyrkvägen i Staffanstorp. 

Ärendebeskrivning 

Kyrkvägen är en huvudgata i Staffanstorp med separerade gång- och 
cykelvägar på ömse sidor av gatan. Det är parkeringsförbud på den norra 
sidan av gatan. Kyrkvägen föreslås bli huvudled då framkomligheten är 
viktig för trafiken till Staffanstorps centrum. Det innebär även att 
trafiksäkerheten ökar på gång- och cykelvägarna längs Kyrkvägen då 
fordonstrafiken från anslutande gator därmed får väjningsplikt. Förslag på 
lokal trafikföreskrift nr 1230 2015-0023 gä llande huvudled på Kyrkvägen i 
Staffanstorp har utarbetats och föreslås skickas till polisen på remiss. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden beslutar att skicka LTF nr 1230 2015-0023 gällande huvudled på 
Kyrkvägen i Staffanstorp till Polismyndigheten för yttrande samt att om ej 
erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om 
antagande av LTF nr 1230 2015-0023 gällande huvudled på Kyrkvägen i 
Staffanstorp. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Be slutsunde rlag 

Tjänsteskrivelse 2015-08-13 
Förslag till LTF nr 1230 2015-0023 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utdragsbestyrkande 

E1 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 9(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§60 Förslag om enkelriktad trafik på södra 

Lundavägen 
2015-MOS-33 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bes lu tar 

att uppdra åt trafik- och exploateringsingenjö r att omformulera LTF nr 
1230 2015-0020 till att avse förbud mot motorfordonstrafik från Södra 
Lundavägen till Storgatan i Staffanstorp, 
att skicka omformulerad LTF nr 1230 2015-0020 t ill Polismyndigheten för 
yttrande samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordfö randen att 
besluta om antagande av LTF nr 1230 2015-0020 med omformulerad 
lydelse. 

Ärendebeskrivning 

Det är idag skyltat påbjuden infart till Södra Lundavägen från Storgatan. 
Den nu gällande lokala trafikföreskriften nr 1230 2010-0092 tillåter fo rdon 
a tt föras endast i nordvästlig fä rdriktning. Den fö reslagna lokala 
tra fikföreskriften nr 1230 2015-0020 är anpassad till befintliga vägmärken 
samt tillå ter dubbelriktad cykeltrafik . 

Yrkanden 

Bjö rn Stigborg (S) yrkar, med instämmande av Eric Tabich (M ), att miljö
och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att uppdra åt trafik- och 
exploateringsingenjör att o mformulera LTF nr 1230 2015-0020 till att avse 
förbud mot motorfordonstrafik från Södra Lundavägen till Sto rgatan i 
Staffanstorp, att skicka omformulerad LTF nr 1230 2015-0020 till 
Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från 
remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av L TF 
nr 1230 2015-0020 med omformulerad lydelse. 

Beslu tsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
finner a tt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta . 

Beslutsunde r lag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-13 
Förslag till LTF nr 1230 20 15-0020 

Ordförandens signatur J usterandes signatur Utdragsbestyrka nde 

[_/ 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 10(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-09 

§61 Förslag om parkeringsförbud Norregatan och 

Apoteksgatan 
2015-MOS-34 

Mi ljö- och samhällsbyggnadsnämnden bes lutar 

att skicka LTF nr 1230 2015-0021 gä llande parkeringsförbud på 
Norregatan och Apoteksgatan samt 1230 2015-0022 gällande 
tidsbegränsning av parkering på Norrega tan i Staffanstorp till 
Polismyndigheten för yttrande samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra ti ll ordföranden att 
besluta om antagande av LTF nr 1230 2015-0021 gällande 
parkeringsförbud på Norregatan och Apoteksgatan samt 1230 2015-0022 
gä llande tidsbegränsning av parkering på Norrega tan i Staffanstorp. 

Äre ndebe s krivning 

Norrega tan mellan Biblioteksgatan och Apoteksga tan samt Apoteksgatan 
mellan Norrega tan och Storgatan är enkelriktade och ga tan svänger på 
denna sträcka med liten radie. Längs sträckan finns lastintag till ICA samt 
ga rageinfart till M agnoliagå rden. Det är inte lämpligt att varken tillåta 
stannade eller parkering på ovan nämna ga tusträcka då framförallt stora 
fordon ha r svårt att passera med tanke på att gatan svänger med liten radie. 
Det är inte heller lämpligt att tillå ta stannande på Norrega tans norra sida 
mellan M årtensga tan och Biblioteksgatan då parkering är tillå ten på gatan 
på den södra sidan med hänvisning till framkomlighet för stora fo rdon. 
Lokal trafikföreskrift nr 1230 2015-0022 har uta rbetats för ovanstående. 
Förs lagen lokal trafikföreskrift nr 1230 2015-0021 gällande 
tidsbegränsning av pa rkering på Norregatans norra sida är en anpassning 
av gä llande föreskrift med anledning av föres laget parkeringsförbud. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric T abich {M) yrkar, med instämmande av Kent Lindelöf 
{MP), att skicka LTF nr 1230 2015-0021 gä llande parkeringsförbud på 
Norregatan och Apoteksgatan samt 1230 2015-0022 gällande 
tidsbegränsning av parkering på Norregatan i Staffansto rp till 
Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från 
remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av LTF 
nr 1230 201 5-0021 gä llande parkeringsförbud på N orregatan och 
Apoteksga tan samt 1230 20 15-0022 gällande tidsbegränsning av parkering 
på Norrega tan i Staffanstorp. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett fö rslag ti ll beslu t och 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd r agsbestyrka n de 

"ET 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 11 (42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

Forts. § 61 

finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-13 
Förslag till LTF nr 1230 2015-0021 
Förslag till L TF nr 1230 2015-0022 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 12(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§62 Förslag till detaljplan för Gullåkra 1:159 

m.fl, Norra skolan 
2015-MOS-19 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för 
Gullåkra 1:159 m.fl, Norra Skolan. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att upprätta en F-6 skola . Planområdet utgörs av 
tomten för nuvarande Trekantens förskola som ligger fristående i ett 
mindre grönområde. Området gränsar till Trekantens bostadsområde i 
väster, Genvägen i söder samt lngvarshems bostadsområde i öster. 

Planområdet är ca 1.35 ha (13500 kvm). Marken ägs av Staffanstorps 
kommunfastigheter. 

Detaljplanen handläggs med ett standardförfarande. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till deta ljplan för 
Gullåkra 1: 159 m.fl, Norra Skolan. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta t i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 
Ortofoto 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Ef 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

13(42) 

DATUM: 201 5-09-09 

§63 Förslag till detaljplan för Hjärup 4:2 m.fl, 

Banvallsvägen 

Ordförandens signatur 

Er 

2015- MOS-14 

Mil j ö- o c h samhällsbyggnadsnämnden besl u t ar 

att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att sända ut förslag till deta ljplan för 
Hjärup 4:2 m.fl, Banvallsvägen på granskning i enlighet med 5 kap. plan
och bygglagen. 

Ärendebe s krivning 

I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planerar Trafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp - Arlöv, från två till 
fyra spår. I samband med utbyggnaden kommer stationerna i Hjärup, 
Akarp och Arlöv att förnyas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
stationen samt ändring av korsande förbindelser. 

Detaljplanen reglera r området från Stationsbron söderut längs med 
Banvallsvägen och dess närområde , ner till Lommavägen. 

Tidigare beslut: 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-28 att godkänna i ärendet 
föreliggande planprogram och programsamrådsredogörelse. 
Kommunstyrelsen beslu tade samtidigt att uppdra till miljö- och samhälls
byggnadsnämnden att utarbeta deta ljplaner för stambanans utbyggnad ti ll 
fyra spår. 
Milj ö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-02-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förs lag till detaljplane r för stambanans 
utbyggnad. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2014-06-04 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att sända ut förs lag till deta ljplaner på samråd. 

Yrka nde n 

Ordföranden Eric T ab ich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden beslutar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att sända ut förs lag 
till detaljplan för Hjärup 4:2 m.fl, Banvallsvägen på granskning i enlighet 
med 5 kap. p lan- och bygglagen. 

Beslu tsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 63 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 
Samrådsredogörelse 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Illustrationskarta 

Justerandes signatur 

14(42) 

DATUM: 2015-09-09 

Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 15(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§64 Förslag till detaljplan för Hjärup 4:2 m. fl, 

Stationsbron 
2015-MOS-15 

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden b e slutar 

att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att sända ut förslag till detaljplan för 
Hjärup 4:2 m.fl, Stationsbron på granskning i enlighet med 5 kap. plan
och bygglagen. 

Ärendebeskrivning 

I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planerar Trafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp - Arlöv, från två till 
fyra spår. I samband med utbyggnaden kommer stationerna i Hjärup, 
Åkarp och Arlöv att förnyas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
stationen samt ändring av korsande förbindelser. 

Detaljplanen reglerar området kring Stationsbron med tillhörande 
a nsl u tninga r . 

Tidigare beslut: 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-28 att godkänna i ärendet 
föreliggand e planprogram och programsamrå dsredogörelse. 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra till miljö- och samhälls
byggnadsnämnden att utarbeta detaljplaner för stambanans utbyggnad till 
fyra spår. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-02-27 att uppdra till 
sta dsbyggnadskontoret att upprätta förs lag till detal jplaner för stambanans 
utbyggnad. 
Miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden beslöt 2014-06-04 att uppdra å t 
stadsbyggnadskontoret att sända ut förslag till detaljplaner på samråd. 

Yr ka nde n 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
n ämnden besluta r att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att sända ut förslag 
till detaljplan för Hjärup 4:2 m.fl, Stationsbron på granskning i enlighet 
med 5 kap. plan- och bygglagen. 

Beslut s g å ng 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att miljö - och samhällsbyggnadsnämnden besluta t i enlighet med 
detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

"ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 64 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 
Samrådsredogörelse 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Illustrationskarta 

Justerandes signatur 

16(42) 

DATUM: 201 5-09-09 

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 17(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-09 

§65 Förslag till detaljplan för Hjärup 4:2 m.fl, 

Vragerupsvägen 
2015-MOS-16 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att sända ut förslag till detaljplan för 
del av Hjärup 4:2 m.fl, Vragerupsvägen på granskning i enlighet med 5 kap. 
plan- och bygglagen. 

Ärendebeskrivning 

I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planerar Trafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp - Arlöv, från två till 
fy ra spår. I samband med utbyggnaden kommer stationerna i Hjärup, 
Akarp och Arlöv att förnyas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
stationen samt ändring av korsande förbindelser. 

Detaljplanen reglerar området norr om Stationsbron, från Banvallsvägen, 
del av Väståkravägen, samt upp till Vragerupsvägen. 

Tidiga re beslut: 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-28 att godkänna i ärendet 
föreliggande planprogram och programsamrådsredogörelse. 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra till miljö- och samhälls
byggnadsnämnden att utarbeta deta ljplaner fö r stambanans utbyggnad till 
fy ra spår. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-02-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förs lag till deta lj planer fö r stambana ns 
utbyggnad. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2014-06-04 att uppdra å t 
stadsbyggnadskontoret att sända ut fö rslag till detaljplaner på samråd. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric T a bich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska beslu ta att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att sända ut 
förslag till detaljp la n för del av Hjärup 4:2 m.fl, Vragerupsvägen på 
granskning i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden beslu tat i enlighet med 
detta. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

ET 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts.§ 65 

Beslut sunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 
Samrådsredogörelse 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Illustrationskarta 

Justerandes signatur 

18(42) 

DATUM : 2015-09-09 

Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 19(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§66 Förslag till ändring av detaljplan för Nordanå 

8:23 m.fl, Nordanå by 
2015 - MOS-17 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden b e s l uta r 

att godkänna samrådsredogörelsen och sända ut förslag till ändring av 
detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by på granskning i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 

Ärendebeskrivning 

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 M almö - Staffanstorp. I väster 
avrundas detaljplanen av Trelleborgsvägen, del av fastigheten Nordanå 
3:76, vilken utgör allmän väg 858 . I söder anslu ter 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. 

Tidigare beslut: 
Miljö - och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 150526 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att upprätta och sända ut förs lag till ändring av 
detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl , Nordanå by på samråd. 

Yr ka nde n 

Ordföranden Eric T a bich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna samrådsredogörelsen och sända ut 
förs lag till ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by 
på granskning i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 20(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

Forts.§ 66 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 
Samrådsredogörelse 
Planbeskrivning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2 1(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§67 Återkallande av planuppdrag för del av Hjärup 

24:2 m.fl, Ängslyckan 
2015-MOS-18 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besl uta r 

att återkalla miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut den 27:e april 
2011, § 28, förslag till detaljplan för del av Hjärup 24:2 m.fl, Ängslyckan. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har den 27:e apri l 2011, § 28 
beslutat att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprä t ta förslag till 
detaljplan för del av Hjärup 24:2 m.fl, Ängslyckan i enlighet med 5 kap 
plan- och bygglagen. 

Ingen exploatör har visat intresse för området och marknaden har varit 
svag sedan beslutet fattades, därför har uppdragen inte påbörjats. Det finns 
beslut om att en ny förskola ska ersätta nuvarande Ängslyckans förskola 
och det finns även ett behov av att utöka tomten till att inbegripa del av 
tomten som avsågs i detaljplaneuppdragec. 
Med detta som bakgrund, rekommenderas Miljö - och 
samhällsbyggnadsnämnden därför att avsluta arbetet med detaljplanen. 

Tidigare beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt 2010-05-31 att uppdra till kommundirektören och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att påbörja detaljplanearbetet i 
enlighet med kommunens översiktsplan - Framtidens kommun perspektiv 
2038. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gav 2011 -04-27 i uppdrag ti ll 
stadsbyggnadskontoret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2010-
05-31 upprätta förslag till detaljplan. 

Kommunstyrelsen beslutade 2015-04-13 att återkalla uppdrag givna i 
beslut § 46 2010-05-31 angående detaljplaneuppdrag för området vid 
Ängslyckan i Hjärup. 

Yr kanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nä mnden ska besluta att å terkalla miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut den 27:e april 2011, § 28, förs lag till detaljplan för del av H järup 
24:2 m.fl , Ängslyckan. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

Forts. § 67 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-12 
Ortofoto med planområdesgräns 

Juste randes signatur 

oL~------(J,g)_ _ _) --

Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§68 Brågarp 6:875, Överträdelse av plan- och 

bygg lagen 
2015-MOS-20 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att av T.R.K. Kontrolladministration AB, Tärningsholmsgatan 9, 21 7 51 
Malmö utta en sanktionsavgift om 196 960 kronor samt 
att sanktionsavgiften ska vara inbetald enligt bifogad instruktion senast två 
månader efter det att beslutet vunnit laga kra ft. 

Ärendebeskrivning 

Stadsbyggnadskontoret kan konstatera att en överträdelse av plan- och 
bygglagen (2010: 900) har skett på aktuell fast ighet. På fa stigheten Bråga rp 
6:8 75 beviljades det bygglov för nybyggnad av kontor och industrilokal den 
17 november 2014. Vid besök på fa stigheten 9 juli 201 5 kunde det 
konstateras att byggnadsarbetena var påbörjade, utan att startbesked 
meddelats för byggnadsarbetena. Sanktionsavgiften fö r att påbö rja 
byggnadsarbeten utan startbesked regleras i plan- och byggförordningen. 

I bygglovsansökan anges fö lj ande bruttoarea: 599 m2 
Sanktionsarean blir därmed: 599 m2 - 15 m2 = 584 m2 

Eftersom sanktionsavgiften enligt plan- och byggförordningen 9 kapitlet 6 § 
styrs av vilken typ av byggnad som uppfö rs, så måste typ av byggnad 
bestämmas innan sanktionsavgiften beräknas . Byggnaden som uppförs ä r 
en industrilokal där kontorsdelen har en underordnad betydelse, därmed 
gör vi bedömningen att byggnaden tillhör ka tegori 4. 

Detta leder till att sanktionsavgiften blir: 3 prisbasbelopp + (0 ,01 
prisbasbelopp x sanktionsarean) = 3 x 44 500:- + (0 ,01 x 44 500:- x 584 
m2) = 393 380:-
Enligt plan- och byggfö rordningen 9 kapitlet 3 a § ska sanktionsavgiften 
halveras om bygglov hade meddelas fö r åtgä rden innan arbetena 
påbörjades, vilket leder till en sanktionsavgift på : 393 380:- x 0,5 = 196 
960:-

M ot bakgrund av ovan redovisa t, kommer stadsbyggnadskontoret föres lå 
att miljö- och samhällsbyggnadsnä mnden beslutar att en sanktionsavgift på 
196 960:- ska utdömas, dock kommer ingen sanktionsavgift att utdömas 
om rättelse sker fö re nämndssammanträdet som äger rum 9 september 
2015. I detta fa ll innebär rä ttelse att hela byggnaden plockas bort så att 
tomten ser ut som den gjorde innan byggnadsarbetena påbörjades. 

Ordförandens signatur J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

E; 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-09 

Forts. § 68 

Fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig och ett eventuellt yttrande 
skulle vara inkommit senast den 13 augusti 2015, något yttrande har dock 
inte inlämnats 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att av T.R.K. Kontrolladministration AB, 
Tä rningsholmsgatan 9, 217 51 Malmö utta en sanktionsavgift om 196 960 
kronor samt att sanktionsavgiften ska vara inbetald enligt bifogad 
instruktion senast två månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-17 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-09 

§69 Stanstorp 6:6 förhandsbesked för nybyggnad av 

ett enbostadshus 2014-B0437 
2015-MOS-22 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stanstorp 6:6 under 
förutsättning 

att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar en tillfredsställande 
dagvattenhantering. Utgångspunkten är att allt dagvatten ska tas omhand 
inom den egna fastigheten. Går inte det ska avta l upprättas med berörd part 
så att vattnet kan avledas till annan fastighet och/ eller dikningsföretag. 
Sådant avta l ska i så fall uppvisas innan bygglov lämnas, 

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, 

att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande 
hästhållning och den eventuella o lägenhet den kan ge upphov till samt att 
Grevie-Beden enligt kommunens översiktsplan är tänkt att utvecklas till ett 
karaktärsområde med inriktning mot hästa r och/eller odling, 

att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar överenskommelse 
med Västrabedens vägförening så att de nya fastigheterna få r nyttjanderätt 
till vägen samt att Vägföreningen gör en omräkning av andelsta let, 

att erinra sökanden att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får 
påbörjas, 

att erinra sökanden att förhandsbesked är bindande vid prövning av 
ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Görs 
inte ansökan om bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gä lla . 

Ärende b es kr ivn ing 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på befintlig 
fastighet . 

Befintliga förhållanden 
Del av Stanstorp 6:6 är en fastighet om 68 238 m2, taxerad som bebyggd 
lantbruksenhet. Fastigheten är belägen norr om bebyggelsen på 

Ordförandens signatur Juste randes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordfö randens signatur 

tl 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

Forts. § 69 

Dragonvägen längs med väg 11 . 

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 
Bygglovsbeslut för stall och förråd på fastigheten togs på delegation den 22 
juni 2011. Planer på enbostadshus diskuterades redan då. 

Ärendets handläggning 
Efter begäran har sökanden kommit in med en bullerutredning, gjord av 
Miljöinvest AB daterad 2014-10-28, som visar på att dagens bullerkrav kan 
uppfyllas. Fastigheten ligger även inom riksintresse för järnväg, 
Simrishamnsbanan. Trafikverken i början på 2015 har beslutat att 
Simrishamnsbanan ska sträckas längs det norra alternativet och berör då 
inte fastigheten. 

Grannar har hörts. Några yttranden har inte inkommit. 

Tekniska enhetenN A har i yttrande framfört att fastigheten ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Kommunal 
dagvattenhantering finns inte inom området. Vidare framför man att man 
inte anser att ytterligare bygglov bör beviljas förrän en fungerande 
dagvattenhanteringför hela området byggts ut. Om förhandsbesked beviljas 
så ska placering av byggnader, eventuella murar, plank eller häckar ske så 
att åtkomst till befintliga vatten- och spillvattenledningar medges samt a tt 
ett skriftligt avta l med ledningsägare om att dagvatten få r släppas på i 
befintligt system ska uppvisas i samband med bygglovsansökan. 

Tekniska enheten/trafik har i yttrande framfört att "Föreskrifter om 
avfa llshantering för Staffanstorps kommun", antagen av 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-09 

Forts. § 69 

Kommunfullmäktige, ska följas. Föreskrifterna innebär bl a att sopbilen ur 
arbetsmiljösynpunkt inte får backa och därför måste vändmöjlighet finnas 
för sopbilen inom fastigheten. 

Miljöenheten har i yttrande framfört att de ser positivt på att bostadshuset 
kommer att ingå i en komplett hästgård med stall och loge och därmed 
anpassas till omgivande djurhållning i området. Vidare framför man att 
förhandsbesked endast bör ges om sökanden kan visa att riktvärdena för 
trafikbuller innehålls. Slutligen erinras om att hushållsspillvatten ska 
genomgå godkänd avloppsrening enligt gällande lagstiftning. 

Bedömning 
Inom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och 
området är utsatt för ett stort exploateringstryck. 

De allmänna intressen som skall beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse 
anges i 2 kap plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a att mark- och 
vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka områdena 
är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän 
synpunkt god hushållning. Enligt 2 kap 4 § PBL skall vid planläggning och i 
ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i 
anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är 
lämplig för ändamålet. 
Enligt PBL 2 kap 5 § p 3 skall bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. 
VA-ledningar är framdragna till fastigheten och har kapacitet att hantera 
ett ytterligare enbostadshus. 
Enligt den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun -
Perspektiv 2038, ligger fastigheten till större delen inom det 
karaktärsområde som utpekats i Grevie-Beden. Stadsbyggnad/Plan o Bygg 
bedömer därför att ett positivt förhandsbesked kan lämnas under vissa 
förutsättningar: 
Bl a att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande 
hästhållning och att Grevie-Beden enligt kommunens översiktsplan är tänkt 
att utvecklas till ett karaktärs-område med inriktning mot hästar och/eller 
odling. Då ett lov för stall och förråd redan har beviljats så bedömer 
stadsbyggnadskontoret att en utökning med ett enbostadshus kommer att 
påverka va-nät och dagvattensystem på ett sådant sätt att ett positivt 
förhandsbesked skulle kunna vägras. 

Justerandes signatur Utd r agsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens sig natur 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-09 

Forts. § 69 

Förutsättningar för att, enligt 2 och 8 kapitlet och 9 kap 17 § plan- och 
bygglagen, lämna ett positivt förhandsbesked finns. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric T abich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad 
ansökan avseende nybyggnad av enbostadshus på fas tigheten Stanstorp 6:6 
under förutsä ttning att sökanden i kommande bygglovprövning redovisa r 
en tillfredsställande dagvattenhantering. Utgångspunkten är att allt 
dagvatten ska tas omhand inom den egna fastigheten. Gå r inte det ska avta l 
upprättas med berörd part så att vattnet kan avledas till annan fastighet 
och/ eller dikningsföretag. Sådant avta l ska i så fall uppvisas innan bygglov 
lämnas, att byggnaden anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad 
gä ller såväl placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre 
utformning i övrigt samt materia lva l och färgsättning, att sökanden och 
framtida boende görs medvetna om kringliggande hästhållning och den 
eventuella olägenhet den kan ge upphov till samt att Grevie-Beden enligt 
kommunens översiktsplan är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde 
med inriktning mot hästar och/eller odling, att sökanden i kommande 
bygglovprövning redovisar överenskommelse med Västrabedens 
vägförening så att de nya fastigheterna får nyttjanderätt till vägen samt att 
Vägföreningen gör en omräkning av andelstalet, att erinra sökanden att 
förha ndsbeskedet inte innebär att å tgärden få r påbörjas, att erinra 
sökanden att förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om 
bygglov som görs inom två år från dagen för detta beslut. Görs inte 
ansökan om bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gä lla . 

Carina Dilton (S) yrkar fö r den socia ldemokratiska gruppens räkning avslag 
på att lämna positivt förhandsbesked på grund av de problem som gä ller 
den tekniska infrastrukturen inom området vad gä ller spillva tten- och 
dagva ttenha ntering. Arbetarpartiet Socialdemokraterna vi ll inte belasta 
området med ytterligar byggnation innan problemen är lösta. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer yrkandena mot va randra och fi nner att miljö- och 
samhä llsbyggnadsnämnden beslu tat i enlighet med eget yrkande enligt 
ovan. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015 -0 8-18 
Ansökan daterad 2 014-09-14 
Brev från sökande daterad 2014-09-14 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordfö randens signatu r 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 29(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

Forts. § 69 

Översikt daterad 2014-09-17 
Situa tionsplan daterad 2014-09-17 
Yttrande Miljöenheten daterad 2014-10-01 
Yttrande Tekniska enheten daterad 2014-10-08 
Yttrande Trafikverket daterad 2014-10-07 
Bullerutredning Miljöinvest daterad 2014-10-28 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 30(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-09 

§70 Grevie 3:4 och 3:30, förhandsbesked för 

nybyggnad av två enbostadshus 2014-80162 
2015-MOS-23 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lämna negativt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grevie 3:4 och Grevie 3:30. 

Ärendebeskrivning 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på två 
nya fastigheter som ska nybildas. 

Befintliga förhållanden 
Grevie 3:4 och 3:30 är två fastighet om totalt 35 58 1+128 62 m2, taxerade 
som lantbruksenheter. Fastigheten är belägen norr om Grevievägen, längs 
Gamlegårdsvägen. 

Planläge 
Fastigheten ä r 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-näringa r och etablering av nya som bidra r till en 
attra ktiv 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 rid a nära sitt boende 
eller odla för eget bruk eller som företagande . 

Tidigare beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har på 2000-talet medgett positiva 
förhandsbesked och bygglov för nio nya enbostadshus längs 
Gamlegårdsvägen. 

Ärendets handläggning 
Miljö- och byggenheten har i samtal med sökanden avstyrkt 
förhandsbesked då det enligt 2 kap 5 § punkt 3 plan- och bygglagen är 
svår t a tt anordna vatten, spillvatten och dagvattenlösning i området. 

Ordförandens signatu r J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 

ET 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 31(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

Forts. § 70 

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, längs med Gamlegårdsvägen. 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 a tt 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. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att lämna negativt fö rhandsbesked på inlämnad 
ansökan avseende nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Grevie 3:4 
och Grevie 3:30. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar a tt det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta t i enlighet med 
detta. 

J usterandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 70 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-1 8 
Ansökan daterad 2014-04-01 
Situationsplan daterad 2014-04-01 
Yttrande miljöenheten daterad 2014-05-09 
Yttrande tekniska enheten daterad 2014-05-06 
Yttrande sökande daterad 2015-04-10 

Justerandes signatur 

32(42) 

DATUM: 20 15-09-09 

Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 33(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-09-09 

§71 Delårsredovisning 2015 - Plan 
2015-MOS-10 

Miljö- och samhä l lsbyggnadsnämnden bes l ut a r 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Årsplan 2015 beskriver övergripande den ve rksamhet som plan- och 
exploateringsenheten planerar att utföra för milj ö- och 
samhällsbyggnadsnämnden under 2015. Föreliggande delårsredovisning är 
en avrapportering av den verksamhet som bedrivits och gäller för perioden 
1 januari till och med 31 augusti 2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden beslutar att godkänna redovisningen och lägga den till 
hand lingarna. 

Be slutsgå ng 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bes lutat i enlighet med 
detta. 

Bes luts under lag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-08-07 
Plan- och exploa teringsenhetens delårsredovisning 2015 janua ri-augusti 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 34(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-09 

§72 Delårsredovisning 2015 - Bygg 
2015-MOS-11 

Miljö - och samhäll sbyggnadsnämnden bes l utar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hush ållning och 
förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderår (from 
2009) en årsplan (tidigare benämnd verksamhetsplan) som godkänns av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker delårsvis. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden beslutar a tt godkänna redovisningen och lägga den till 
handlinga rna. 

Beslutsgå ng 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Särskilda u ttalanden 

Carina Dilton (S) lämnar pro toko llsanteckning, bilaga MOS § 72, 2015 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 2015-09-01 
Milj ö- och byggenhetens delå rsredovisning 2015 - Bygg 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



/Y)tJS § 7 2, JO/J 

PROTOKOLLSANTECKNING 

Delårsredovisning, Byggenheten 2015 

Idag tar vi delårsredovisningen för byggenheten. Redan när vi tog verksamhetsplanen för 2015, i 

december 2014, så fanns det en resursbrist på 50 % av en heltidstjänst för att ti ll fullo klara den 

lagstadgade tillsynsverksamheten (OVK, ovårdade tomter, bristande underhåll, hissar, enke lt 

avhjälpta hinder). 

Vi socia ldemokrater yrkade på att nämnden sku lle hemställa hos kommunfullmäktige om en resurs 

motsvarande 50 % av en tjänst. Detta röstades ner av majoriteten. När vi nu tar del av 

delårsredovisningen så ser vi att bristen består. Byggenheten har prioriterat bygglovshanteringen. 

Trots detta så har handläggningstiden ökat. Majoriteten har ansvar för att enheten har tillräckliga 

resurser för att kunna genomföra sitt uppdrag. 

Staffanstorp 150909 

För Socia ldemokraterna i Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden 

Carina Dilton (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

35(42) 

DATUM: 2015-09-09 

§73 Delårsredovisning 2015 - Miljö 
2015-MOS-12 

Ordförandens signatur 

Ef 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade 
uppgifter inom en rad lagstiftningar bl.a. inom livsmedel- och miljöskydds
området. Enligt dessa lagstiftningar ska myndighetsutövningen planeras 
utifrån behov och resurser. Även de nationella miljökva litetsmålen som 
riksdagen beslutat om är vägledande vid planering av verksamheten. 

Enligt kontroll- och tillsynsplanen ska den följas upp och redovisas för 
nämnden genom delårsredovisning och en redovisning för hela åre t. 
Delårsredovisningen är en avrapportering av vilken tillsyn som bedrivits, 
anta l ärenden m.m. och gä ller för perioden 1 januari till och med 3 1 augusti 
2015. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna redovisningen och lägga den till 
handlingarna. 

Bes lut s gång 

Ordföranden konstaterar att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015 -09-01 
Miljö- och byggenhetens delårsredovisning 2015 - Miljö 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 36(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§74 Ekonomisk uppföljning och Delårsrapport 2015 
2015-MOS-31 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bes l ut a r 

att godkänna delårsrapport 2015 för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
och överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har, i enlighet med ekonomistyr
direktivet, att till kommunstyrelsen upprätta delårsrapport för tiden 2015-
01-01 till 2015-08-31. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnads
nämnden ska besluta att godkänna delårsrapport 2015 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och överlämna delårsrapporten ti ll kommun
styrelsen för vidare behandling. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner a tt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Bes l utsunde rl a g 

Delårsrapport 2015 - miljö och samhällsbyggnadsnämnden 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

-ET 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 37(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-09 

§75 Redovisning av delegationsbeslut 2015 -

trafikärenden 
2015-MOS-26 

Miljö- och samhä l lsbyggnadsnämnden beslu t ar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i trafikärenden avseende 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt delega tionsbeslut avseende 
Lokala trafikföreskrifter. 

Bes l utsunder l ag 

Delegationsbeslut har fattats avseende parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade med tillståndsnummer (personuppgift) dnr (personuppgift) . 

Trafik- och exploateringsingenjören har fattat delegationsbeslut om 
tillfälliga Lokala Trafikföreskrifter enligt fö ljande. 
1230 2015:0001 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
tillfälligt förbud mot trafik med fordon på Storgatan och Valhallavägen i 
Staffanstorp. 
1230 2015:0002 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om att 
under viss tid inte tillämpa kommunens lokala trafikföreskrifter ( 1230 
2010-0004 och 1230 2010-0021) om enkelriktad tra fi k på Apoteksgatan 
och Norrega tan i Staffanstorp. 

Trafik- och exploa teringsingenjören har fattat delegationsbeslut om 
tillfälliga Loka la Trafikföreskrifter jämlikt 10 kap 14 § Trafikförordningen 
enligt fö ljande. 
1230 20 15:001 9 Staffanstorps kommuns föreskrifter med särskilda 
trafikregler om förbud att parkera på Parkallen i Hjärup. 
1230 2015:0024 Staffanstorps kommuns föreskrifter om förbud mot 
genomfartstrafik på Södra Lundavägen i Staffanstorp. 

Ordföranden har fattat delega tionsbeslut om Lokala trafikföreskrifter: 
1230 2014:0014 Staffanstorps kommuns lo kala trafikföreskrifter om 
hastighet på Kronoslättsvägen söder om Rotvägen i Staffanstorp. 

Ordförandens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 38(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§76 Redovisning av delegationsbeslut 2015 -

miljöärenden 
2015-MOS-27 

Miljö- och samhäl l sbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i miljöärenden under 
perioden den 7 maj 2015 till den 14 augusti 2015. 

Ärendebeskrivning 

Miljöinspektörerna (JM),(CL), (MÅ), (KALi) och (GE) har, med stöd av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 29/2013 samt 
vidaredelegationsbeslu t 2013 -08-22, fattat beslut i ärenden under perioden 
2015-05-07-2015-08-14 enligt förteckning. 

Förkortningar handlägga re: 
JM= Jessica Malm, MÅ=M argret Åkesson, GE=Göran Eriksson, KALI= 
Katia Lilja, CL=Charlotte Leander. 
Förkortningar åtgä rdstyp: DELMI = delegationsbeslut av milj öä rende. 

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 2015-08-17 
Ärendelista Miljöärenden 2015-05-07 - 2015-08-14 

Ordförandens sig natur Justerand es signatur Utdragsbestyrkande 

tl 0 -~ 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

39(42) 

DATU M: 2015-09-09 

§77 Redovisning av delegationsbeslut 2015 -

bygg ärenden 

Ordförandens signatur 

ET 

2015-MOS-28 

Miljö- och samhä l lsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbesluc i byggärenden under 
perioden 7 maj 2015 till och med 17 augusti 2015. 

Ärendebeskrivning 

Stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören har, med stöd 
av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delega tion § 59/20 14, fatta t 
beslut i ärenden under perioden 7 maj 2015 till och med 17 augusti 2015 
enligt förteckning. 

Förkortningar å tgärdstyp: 
DELADM = delega tionsbeslut administrativt 
DELANM = delega tionsbeslut anmälan 
DELBL = delegationsbeslut bygglov 
DELBLT = delega tionsbeslut, tidsbegränsat 
D ELISL = delega tionsbeslut interimistiskt slut besked 
DELRL = delegationsbeslu t rivnings lov 
DELML = delegationsbeslut marklov 
DELSB = delega tionsbeslut slu tbevis (enligt plan- och bygglagen 1987: 10) 
DELSL = delegationsbeslut slutbesked 
DELST = delega tionsbes lut startbesked 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse date rad 2015-08-17 
Ärendelista Byggärenden 2015-05-07 - 2015-08-17 

Ju sterandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 40(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-09-09 

§78 Redovisning av delegationsbeslut 2015 -

lantmäteri 
2015-MOS-29 

Mi ljö- och samhällsbyggnadsnämnden bes l utar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i lantmäteriärenden. 

Beslutsunderlag 

Stadsarkitekten har, med stöd av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation § 95/2013, fattat beslut i följande ärenden. 

Samrådsyttranden: 
Avstyckning från Stanstrop 6:6, Dnr B0273-2015 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 41 (42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§79 Redovisning av delegationsbeslut 2015 -

ordföranden 
2015-MOS-30 

Miljö - och samhällsb yggnads n ä mnde n bes l ut ar 

att godkänna redovisningen av delega tionsbeslu t. 

Beslutsunde r lag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande har, med stöd av miljö
och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 59/2014 fattat beslut i 
fö ljande ärende. 

Beslut om att förbjuda mark- och schaktningsarbeten på fastigheten Hjärup 
8:16 (dnr 2014-0471) . 

Ordfö randens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 42(42) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-09-09 

§80 Redovisning av meddelanden 
2015-MOS-25 

Mil jö- och samhällsbyggnadsnämnden be s luta r 

att lägga informationen till handlingarna. 

Be slutsunderlag 

a) Protokollsutdrag KF § 63, 2015 avseende entledigande av Arne 
Wallin (FP) samt beslut att utse Mats Flankör (FP) till ny ledamot i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fö r mandatperioden 2015-
2018 . 

b) Beslut angående riktlinjer gä llande nyttigheter för fö rtroendeva lda, 
2015-05-22 (2015-KS-244 ). 

c) Protokollsutdrag KF § 78, 2015 avseende svar på motion om 
utökade parametrar för barnvattenprov i Staffanstorps kommun. 

d) Protoko llsutdrag KF § 73, 2015 avseende budget 20 16 fö r 
Staffanstorps kommun inklusive flerårsplan 2017-2018 (2015-MOS-
7). 

e) Proto kollsutdrag KS § 86, 2015 Beslut om byggnation av ny skola i 
norra Staffansto rp (2015-MOS-5). 

f) Dom från M ark- och miljödomstolen om luktolägenhet från 
gödsel upp lag på fastigheten Örup 1 :33 i Staffanstorps kommun. 
M ark- och miljödomstolen upphäver länsstyrelsens avvisningsbeslut, 
tar upp målet till prövning i sak och avslå r överklagandet (Dnr 
2009-0413) . 

g ) Delbeslut från Länsstyrelsen Skåne o m överklagande av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut a tt förbjuda ma rk- och 
schaktningsarbeten på fastigheten Hjärup 8: 16; fråga n om begäran 
om inhibi tion. Länsstyrelsen avslår yrkandet om inh ibition (Dnr 
2014-0471-19) . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 


