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DATUM: 201 5-12-02 

§96 Förändring av föredragningslista 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan med ordförandens justering enligt nedan. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att 
ärende 21, Hemmestorp 11:1 utdömande av vite, utgår och ersätts av 
ärende Stanstorp 6:6 förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus 
(dnr 2014-B0437); nu fråga om tillägg i ärendebeskrivning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(6 1) 

DATU M: 2015-12-02 

§97 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordfö randens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att utse Carina Dilton (S) tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 7 december 2015, 
klockan 13:00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

§98 Detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl Hjärup NO 

etapp 3; Beslut om granskning 
2015-MOS-46 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna samrådsredogörelsen, samt 
att sända ut förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl. 
Hjärup NO etapp 3 på granskning enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en fortsa tt bostadsutbyggnad i 
Hjärups centrala/nordöstra delar, samt att möjliggöra förlängningen 
västerut av Parkallen - 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 Parkallen. Längs Parkallen 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 uppgå r till ca 3 ,4 ha. 

Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande och i enlighet med 
äldre Plan- och bygglagen (2010: 900). 

Tidigare bes lut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-21 att uppdra till 
kommun-direktören att lå ta 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 
samrådsförfa rande skall färdigstä llt detaljplaneprogram redovisas för 
arbetsutskottet senast under sista kvartalet 2009, och vara målsä ttningen 
att kommunstyrelsen under första kvartalet 2010 skall ta ställning ti ll 
ärende om utarbetande av detaljplan för resterande etapper av Tillväxt 
7000-delprojektet Hjärup NO. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011-04-26 att godkänna att 
fö rslaget till programhandling för detaljplaner för Hjärup Nordost -
Åretruntbyn, då vid sammanträdet redovisade fö rändringar, skall vara 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATU M: 2015-1 2-02 

Forts. § 98 

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). Planuppdraget för Hjärup NO etapp 2 
omfattade även det område som nu benämns Hjärup NO etapp 3. Hjärup 
NO etapp 3 bröts dock 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 beslutade 2015-05-26 att låta sända 
ut förslaget till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup NO 
etapp 3 på samråd enligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 17 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Samråd pågick 2015-06-08 -- 2015-08-16. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att godkänna samrådsredogörelsen, samt att sända ut förslag till detaljplan 
för del av Sto ra Uppåkra 12:2 m.fl. Hjärup NO etapp 3 på granskning 
enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen (2010:900). 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

Forts.§ 98 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-06 
Plan- och illustra tionskarta 
Planbeskrivning 
Sa mrå dsred ogö relse 
Reviderad planbeskrivning 2015-12-02 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

§99 Detaljplan för del av Stanstorp 6:1 mfl, Vikhem IV; beslut 

om utökning av uppdraget 
2015-MOS-47 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att revidera uppdrag gä llande förslag till Detaljplan för Stanstorp 6:1 mfl, 
Vikhem IV (MoSN §10, 2012-02-29). 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden beslutade 2012-02-29 att uppdra å t 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till en alterna tivt två 
detaljplaner för Vikhem IV, i enlighet med plan programmet för 
Vikhemsområdet och bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen. 
Planområdet omfattade de östligaste delarna av Vikhemsområdet, totalt ca 
11 ha mark, och skulle rymma bostäder, mö jlighet till mindre handels- och 
serviceverksamheter, en skola för upp till 350 elever samt till o mrådet 
hörande gatu- och grönstruktur. 

Planområdets utbredning föreslås nu utökas med ca 10 ha. Den aktuella 
ma rken omfattas sedan tidiga re av detaljplanen för Stanstorp 4: 1 m fl , 
Vikhem etapp III och utgörs av ännu inte utbyggda bostadkvarter, gator 
och yto r för park och forno mråde. Detaljplanen för Vikhem III vann laga 
2012-02-29 och har en genomförandetid på tio år. 

Utökningen av planområdet syftar till att: 
- Möjliggöra en omdragning av den östligaste delen av Vikhems byväg, då 
det framkommit a tt Sydva tten har en tömningsanordning som är placerad 
där Vikhems byga ta möter Sydva ttens två distributionsledningar. 
- M öjliggöra ett större anta l byggrätter i de östra dela rna av Vikhem III, 
inom det som nu är planlagt som PARK/FORN . Ett större antal byggrä tter 
ger ekonomiska förutsä ttningar för en slutundersökning av fo rnlämningen, 
vilket i sin tur innebär att en mer kva litativ park kan anläggas . 
- M öjliggöra en justering av bestämmelserna gällande framfö r allt 
byggnadshöjden för de berörda kvarteren inom Vikhem III, för att 
underlä tta genomförandet av den typ av bebyggelse som avsetts inom 
området. 

Utöver ovanstående u rökning av p lanområdet föreslås uppdraget revideras 
med avseende på skolan inom området. Inom Vikhem IV bedöms en ny 
försko la nu mer angelägen än en skola, varfö r det inom området ska ges 
möjlighet att uppfö ra en skola alternativt en förskola med upp till 10 
avdelningar. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-02 

Forts. § 99 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att revidera uppdrag gällande förslag till Detaljplan för Stanstorp 6:1 mfl, 
Vikhem IV (MoSN §10, 2012-02-29). 

Bes I utsgå ng 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-03 
Bilaga A - Ortofoto med utökad plangräns 
Bilaga B- Illustrationsplan med utökad plangräns 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

§100 Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Philängen; beslut om 

antagande 
2015-MOS-63 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna utlå tande efter utställning 2, 
att anta Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Pihlängen enligt 
bestämmelserna i 5 kap plan - och bygglagen (1987:10), 
att undanröja beslut om tidigare antagna vägnamn Timotejvägen , samt 
att anta förs lag till vägnamn inom området: Kryddörtsvägen, Mejramvägen, 
Kumminvägen, Rosmarinvägen, Salviavägen samt Humlegränd. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med deta ljplanen är att i anslutning ti ll befin tlig bebyggelse vid Pihls 
väg och Bergströms väg, öster om Hjärup, möjliggöra uppförandet av 150-
200 nya bostäder. En blandning av bos tadsformer; friliggande villor, radhus 
och kedjehus föreslås. Detaljplanen syfta r även till att möj liggöra 
försko leverksamhet i områdets norra delar, lä ttillgängligt från 
kollektivtrafik och det övergripande vägnätet. 

Utöver bostäder och förskoleverksamhet omfattar planen gato r för 
trafikförsörjning av området, parkytor för rekreation och 
dagva ttenfördrö jning samt ytor för bullerskyddsåtgärder. 

Detalj planen handläggs med normalt planfö rfa rande. 

Tidiga re beslu t 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-10-04 § 71 att då under fö ru tsättning av 
att överenskommelse om finansiering av härför uppkommande kostnader 
ka n trä ffa s med exploatören eller annan, uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnads-nämnden att utarbeta förs lag till deta ljplan fö r Stora 
Uppåkra 2: 14, 2:56 m fl fastigheter (Pihlängen-området) i enlighet med i 
ärendet redovisade förutsättn ingar, då inklusive de som redovisas i av 
kommunfullmäktige den 3 0 november 2009 antagen 
översiktsplan/Framtidens kommun - perspektiv 2038. Det beslutades även 
att någon miljöbedömning ej erfordras vid detaljplane-läggning enligt fö rsta 
att-satsen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-02 

Forts. § 100 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2010-10-06 § 94 att 
uppdra till stadsbyggnadskontoret att i enlighet med miljöbedömning samt i 
enlighet med Framtidens kommun- perspektiv 2038 upprätta detaljplan för 
det i översiktsplanen utpekade utbyggnadsområdet Pihlängen, samt för det i 
söder närmast angränsande området. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-06-13 § 60 att låta 
sända ut förslag till rubricerad detaljplan på samråd enligt bestämmelserna i 
5 kap. § 20-22 plan- och bygglagen. Samråd pågick 2012-07-09 - 2012-09-
03. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-04-24 § 25 att 
godkänna samrådsredogörelsen samt att låta ställa ut planförslaget enligt 5 
kap 23-27 §plan-och bygglagen (1987:10). Utställning pågick 2013-05-06 
- 2013-06-06. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-04-16 § 28 att 
godkänna utlåtandet efter utställning, att anta detaljplanen enligt 5 kap § 
29-31 plan- och bygglagen (1987:10), samt att an ta föl jande förslag till 
ga tunamn inom området: Pihlängsvägen, Cikoriavägen, Grå bovägen, 
Malörtsvägen och Timotejvägen. Beslutet att anta detaljplanen 
överklagades av närboende, varpå länsstyrelsen 2014-10-09 beslutade att 
upphäva deta ljplanen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-02-25 § 5 att på nytt 
låta ställa ut fö rslag till deta ljplan för Stora Uppåkra 2: 14 m.fl, Pihlängen, 
enligt 5 kap 23-27 § plan- och bygglagen (1987:10). Utställning 2 pågick 
2015-03-13 -- 2015-04-10. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Ta bich (M) yrkar att godkänna utlåtande efter 
utställning 2, att anta Detaljplan för Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Pihlängen 
enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen (1987: 10 ), 
att undanröja beslut om tidigare antagna vägnamn Timotejvägen, samt 
att anta förs lag till vägnamn inom området: Kryddörtsvägen, Mejramvägen, 
Kumminvägen, Rosmarinvägen, Salviavägen samt Humlegränd. 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 14(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

Forts. § 100 

Carina Dilton (S) yrkar i första hand att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att återremittera ärendet samt i de 
fall miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inte bifaller förstahandsyrkandet 
yrka bifall till antagandet av detaljplanen för Stora Uppåkra, Pihlängen 
2:14 m.fl med undantag av bildandet av gemensamhetsanläggningar inom 
kvartersmark såsom gator, ledningar för vatten och avlopp, 
fördröjningssystem och stråk för dagvatten gångar, gränder, grönområden 
och ledningar. 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska avgöra ärendet vid dagens sammanträde. 

Beslutsgång del 1 

Ordföranden stä ller proposition på Carina Dilton (S) fö rstahandsyrkande 
om återremiss och eget yrkande om att miljö- och 
samhä llsbyggandsnämnden vid dagens sammanträde ska avgöra ärendet 
och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat a tt 
ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

Omröstning begärs. 

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden godkänner föl jande 
omröstningsproposition. Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Carina Dilton (S) yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat del 1 

Vid omröstningen avges 7 ja- röster från Björn Larsson (C), Maria Leijman 
(M), Eric Hamilton (M), Mats- Åke Westeson (SD), Sune Cederpil (M), 
Mats Flankör (L) och Eric Tabich (M) samt 4 nej-röster från Carina Dilton 
(S), Björn Stigborg (S), Renee Stigborg (S) och Kent Lindelöf (MP). 

Beslutsgång del 2 

Ordföranden ställer därefter proposition på Carina Dilton (S) 
andrahandsyrkande enligt ovan och eget yrkande och finner att miljö- och 
samhällsbyggandsnämnden har beslu tat i enlighet med ordförandens 
yrkande. 

Omröstning begärs. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande 
omröstningsproposition. Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifaller Carina Diltons (S) andrahandsyrkande röstar nej. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 15(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

Forts. § 100 

Omröstningsresultat del 2 

Vid omröstningen avges 7 ja- röster från Björn Larsson (C), Maria Leijman 
(M), Eric Hamilton (M), Mats-Åke Westeson (SD), Sune Cederpil (M), 
Mats Plankör (L) och Eric Tabich (M) samt 4 nej-röster frå n Carina Dilton 
(S), Björn Stigborg (S), Renee Stigborg (S) och Kent Lindelöf (MP). Miljö
och samhällsbyggnadsnämnden har därmed beslutat i enlighet med 
ordförandens yrkande. 

Reservationer 

Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande, se 
bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-17 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Utlåtande efter utställning 2 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation Detaljplan Stora Uppåkra 2:14 m.fl, Pihlängen 

Vi socialdemokrater reserverar oss mot del av beslutet i Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden 2015-12-02 gällande att anta detaljplan för 
Stora Uppåkra 2:14 m.fl i Pihlängen. 

Del av detaljplaneområdet i Pihlängen har lagts ut med enskilt huvudmannaskap 
motiverat av att kommunen inte har några anläggningar med kommunal drift i 
närområdet. Detta fastställdes i inledningsskedet av planläggningen. För de boende 
inom området innebär detta att de kommer, genom en fören ing (samfällighet), ansvara 
för drift och underhåll av gator, ledningar för vatten och avlopp, fördröjningssystem och 
stråk för dagvatten, gångar, gränder, grönområden samt ledningar. 

Vid samtal med exploatörerna såg de gärna att det blir kommunalt huvudmannaskap 
efter att området är byggt och färdigställt. 

Att samfälligheter ska överta ansvaret kommer att drabba de boende i området och är 
en bra affär för kommunen. De som flyttar in i denna del kommer att betala två gånger 
vad andra medborgare i kommunen får betala en gång. Andra medborgare får via 
skatten eller via vatten- och avloppsavgifter betala för drift och underhåll av allmän 
plats såsom park och gator men även vatten, spillvatten, dagvatten och ledningar. 

Boenden på Pihlängen i denna del, kommer förutom att man betalar via skatten och 
avgifter, alla andras underhåll av parker och gator inkl belysning, drift- och 
underhållskostnader av vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar, att ytterligare 
betala till samfälligheten för motsvarande kostnader för det egna området. 

Vi yrkar därför att Staffanstorps kommun ska, efter färdigställande av området överta 
ansvaret för gator, ledningar för vatten och avlopp, fördröjningssystem och stråk för 
dagvatten, gångar, gränder, grönområden och ledningar i enlighet med vad som gäller 
för andra tätorter i Staffanstorps kommun så att de boende i de rubricerade områden 
inte ska drabbas av dubbla kostnader. 

Staffanstorp 2015-12-02 
För Socialdemokraterna 

Carina Dilton (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 16(6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

§101 Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Banvallsvägen; beslut 

om godkännande 
2015-MOS-14 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna Detaljplan för Hjärup 4:2 m.fl, Banva llsvägen med 
tillhörande granskningsutlå tande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen, 
samt 
att föres lå kommunfullmäktige besluta att anta deta lj plan för del av Hjärup 
4:2 m.fl, Banva llsvägen 

Ärendebesk rivning 

I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planerar T rafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp - Arlöv, från två till 
fy ra spår. I samband med utbyggnaden kommer stationerna i H järup, 
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 från Stationsbron söderut längs med 
Banvallsvägen och dess närområde, ner till Lommavägen. 

Tidiga re beslut: 
Kommunstyrelsen beslutade 201 3-01-28 att godkänna i ärendet 
föreliggande planprogram och programsamrådsredogörelse. 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt a tt uppdra till mi ljö- och samhälls
byggnadsnämnden att utarbeta detaljplaner för stambanans utbyggnad till 
fyra spår. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnä mnden beslöt 2013-02-27 att uppd ra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till de taljplaner fö r stambanans 
utbyggnad. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2014-06-04 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att sända ut fö rslag till detaljplaner på samråd. 
Milj ö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2015-09-09 att godkänna 
redogörelsen efter samråd samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att 
sända ut förs lag till detaljplan för granskning . 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 17(6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-1 2-02 

Forts. § 101 

Yrkanden 

Carina Dilton (S) yrkar, med instämmande av Eric Tabich (M) att miljö
och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att godkänna Detaljplan för 
Hjärup 4:2 m.fl, Banvallsvägen med tillhörande granskningsutlåtande i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen, samt att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, 
Banvallsvägen 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-05 
Granskningsutlå tande 
Planbeskrivning 
Plan- och illustrationskarta 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 18(6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

§102 Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Stationsbron; beslut 

om godkännande 
2015-MOS-15 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Stationsbron med 
tillhö rande granskningsutlå tande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen , 
samt 
att fö reslå kommunfullmäktige besluta att anta deta lj plan fö r del av Hjärup 
4:2 m. fl , Sta tionsbron 

Ärendebeskrivning 

I syfte att öka kapaciteten på jä rnvägsnätet planera r Trafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flackarp - Arlöv, frå n två till 
fyra spår. I samband med utbyggnaden kommer sta tionerna i Hjärup, 
Åkarp och Arlöv a tt förnyas . För H järup innebär järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
sta tionen samt ändring av korsande för bindelser. 

Detaljplanen reglerar området kring Stationsbron med tillhörande 
anslutningar. 

T idiga re beslut: 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01-28 att godkänna i ärendet 
fö religgande planprogram och programsamrådsredogörelse. 
Kommunstyrelsen beslutade samtidigt att uppdra till miljö- och samhälls
byggnadsnämnden att utarbeta detaljplaner fö r stambanans utbyggnad till 
fyra spår. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnä mnden beslöt 2013-02-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskonto ret a tt upprätta fö rslag till de talj planer för stambanans 
utbyggnad . 
Miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden beslöt 2014-06-04 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret a tt sända ut förslag till detaljplaner på samråd. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bes löt 2015-09-09 att godkänna 
redogörelsen efter samråd samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret a tt 
sända ut förslag till detaljplan fö r gra nskning. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

t/ 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 19(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 12-02 

Forts.§ 102 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska beslu ta 
att godkänna Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Stationsbron med 
tillhörande granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen, 
samt att föres lå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av 
Hjärup 4:2 m. fl, Stationsbron 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11 -05 
Granskningsutlå tande 
Planbeskrivning 
Plan- och illustrationskarta 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

20(61) 

DATUM: 201 5-12-02 

§103 Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Vragerupsvägen; 

beslut om godkännande 

Ordförandens signatu r 

Ef 

2015-MOS-16 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna Detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, Vragerupsvägen med 
tillhörande granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen, 
samt 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Hjärup 
4:2 m.fl, Vragerupsvägen 

Ärendebeskrivning 

I syfte att öka kapaciteten på järnvägsnätet planera r Trafikverket en 
utbyggnad av Södra stambanan på sträckan Flacka rp - 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 norr om Stationsbron, från Banvallsvägen, 
del av Väståkravägen, samt upp till Vragerupsvägen. 

Tidigare 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 detaljplaner för stambanans utbyggnad till 
fyra spår. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2013-02-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till deta ljplaner för stambanans 
utbyggnad. 
Miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden beslöt 2014-06-04 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att sända ut förs lag till detaljplaner på samråd . 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2015-09-09 att godkänna 
redogörelsen efter samråd samt att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att 
sända ut förslag till detaljplan för granskning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 21 (61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-02 

Forts. § 103 

Yrkanden 

Carina Dilton (S) yrkar, med instämmande av Eric Tabich (M) att miljö
och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att godkänna Deta ljplan för del 
av Hjärup 4:2 m.fl, Vragerupsvägen med tillhörande granskningsutlåtande i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen, samt att föreslå 
kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan för del av Hjärup 4:2 m.fl, 
Vrageru psvägen 

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 2015-11 -05 
Granskningsu tl å tande 
Planbeskrivning 
Plan- och illustrationskarta 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-02 

§104 Detaljplan för del av Hjärup 4:159 m.fl, Spårområdet; beslut 

om godkännande 
2015-MOS-13 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna Detaljplan för del av Hj ärup 4:159 m fl , Spårområ det med 
tillhörande granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen, 
samt 
att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta detaljplan fö r del av Hjärup 
4:159 m.fl, Spårområdet 

Ärendebeskrivning 

I syfte a tt öka kapaciteten på järnvägsnätet planerar Trafi kverke t en 
utbyggnad av Södra stamba nan på sträckan Flackarp - Arlöv, från två till 
fyra spå r. I samband med utbyggnaden kommer sta tionerna i Hjärup, 
Åkarp och Arlöv att förnyas. För Hjärup innebär järnvägsutbyggnaden en 
breddning och nedsänkning av järnvägen med cirka 4 meter, ombyggnad av 
sta tionen samt ändring av ko rsande för bindelser. 

Detaljplanen reglerar järnvägsområdet med de 4 spåren, pla ttformar m.m . 
från Vragerupsbron i norr ned till Lommabron i söder. 

Tidiga re beslut: 
Kommunstyrelsen beslutade 2013-01 -28 att godkänna i ärendet 
fö religgande planprogra m och p rogramsamrådsredogörelse. 
Kommunstyrelsen beslu tade samtidigt a tt uppd ra till miljö- och samhälls
byggnadsnämnden att uta rbeta detaljplaner fö r stambanans utbyggnad till 
fy ra spår. 
Miljö - och samhällsbyggnadsnä mnden beslöt 2013-02-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskonto ret a tt upprätta förslag till detaljplaner fö r stambanans 
utbyggnad . 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2014-06-04 att uppdra å t 
stadsbyggnadskontoret a tt sända ut fö rslag till deta ljplaner på samråd . 
Milj ö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2015-02-25 att godkänna 
redogörelsen efter samråd samt att sända ut reviderad deta lj plan för del av 
Hjärup 4:159 m. fl , Spå rområdet på granskn ing i enlighet med 5 kap. plan
och bygglagen 

Ordförandens signatur J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23(6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-1 2-02 

Forts.§ 104 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att godkänna Detaljplan för del av Hjärup 4:1 59 m fl, Spårområdet med 
tillhörande granskningsutlåtande i enlighet med 5 kap. p lan- och bygglagen, 
samt att föreslå kommunfullmäktige besluta att anta deta lj plan för del av 
Hjärup 4:159 m.fl, Spårområdet 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-05 
Granskningsutlå tande 
Planbeskrivning 
Plan- och illustrationskarta (3 delar) 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 24(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-02 

§105 Ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m.fl, Nordanå 

by; beslut om antagande 
2015-MOS-17 

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden beslutar 

att godkänna utlåtandet samt, 
att anta ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by 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 anta l planbestämmelser ändras och 
tas bort. 

Planområdet är beläget omedelba rt 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 exploa teringsområdet, 
Nordanå 8:23, ligger fas tigheten Nordana 8:4 från vilken det aktuella 
området avstycka ts. Delar av denna fastighet ingår i detaljplanen. 

Planområdet omfattar drygt 7 ha. 

Staffanstorp ko mmunfastigheter äger marken inom planområdet och har 
2015-04-14 inkommit med en begäran om plan läggning. Planavtal kommer 
a tt tecknas mellan kommunen och Staffanstorps kommunfastigheter. 

Planen handläggs med ett standardförfarande med möjlighet att övergå till 
ett begränsat förfarande med antagande direkt efter samråd. 

T idiga re beslut: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 150526 att uppdra å t 
stadsbyggnadskontoret att upprä tta och sända ut förs lag till ändring av 
detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by på samråd. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 150909 att godkänna 
samrådsredogörelsen och sända ut förslag ti ll ändring av deta ljplan 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 25(6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-1 2-02 

Forts. § 105 

Yrkanden 

Carina Dilton (S) yrkar, med instämmande av Eric Tabich (M) att miljö
och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att godkänna utlåtandet samt, 
att anta ändring av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå by i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. 

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 2015-10-30 
Granskningsutlå tande 
Planbeskrivning 

Justera ndes signa tur Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

26(61) 

DATUM: 201 5-12 -02 

§106 Detaljplan för del av fastigheten Hjärup 18:2 m.fl. 

Ordförandens signatur 

Åttevägen; beslut om utställning 
2015-MOS-45 

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden beslutar 

att sända ut förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl , Åttevägen på 
ny utställning i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen. 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen beslutade 2015-09-29 a tt upphäva Kommunfullmäktiges 
beslut a tt anta detaljplanen med mo tiveringen att det saknades informa tion 
om att detaljplanen avvek från översiktsplanen i den kungörelse som 
föregick utställningen, samt plan- och genomföra ndebeskrivningen saknar 
redovisning och skäl till avvikelsen från ö versiktsplanen. Med an ledning av 
detta, så har plan- och genomförandebeskrivningen kompletterats med 
denna information på sid 4 och detaljplanen tas dä rför upp fö r ett nytt 
beslut om utställning. Plan- och illustra tionskartan ha r inte reviderats. 

Syftet med planläggningen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse på 
gräsplanen och parkeringen vid Åttevägen i cen trala delen av H järup . 
Området 
är en del av Hjärup 18:2 m fl och omfa ttar ca 36 000 kvm. Kommunen 
äger större 
delen av ma rken. 

Tidigare beslut: 
Kommunstyrelsen beslutade 2010-05-3 1 att uppdra till kommundi rektören 
att 
på börja arbetet med a tt 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 perspek tiv 2038. Vid detaljplanearbetet skall särskil t 
trafiksituationen beak tas, vilket skall redovisas för kommunstyrelsen. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2011-04-27 att uppdra till 
stadsbyggnadskonto ret att i enlighet med kommunstyrelsens beslut 2010-
05-31 
upprätta förslag till deta lj plan. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatu r 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

Forts. § 106 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2013-06-12 att låta sända 
ut 
förslag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägenområdet på 
samråd i 
enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen. Nämnden beslutade även att 
eftersom 
kullen inom området tas bort skall möjlighet för en ny kulle kunna skapas 
någon 
annanstans, samt att utredning görs om hur trafiksäkerheten kan 
säkerställas 
med den planerade trafikökning som kommer att bli på 
Klockaregårdsvägen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-09-1 7 att 
återremittera 
ärendet. 

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 för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen 
enligt bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen samt, 
att anta de föreslagna gatunamnen, Sticklingvägen, Skottvägen och 
Frövägen, i 
detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen, enligt bestämmelserna i 5 
kap plan- och bygglagen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut överklagades. 

Länsstyrelsen beslutade 2015-04-28 att upphäva Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut att anta detaljplanen. Då den bedömts 
avvika från översiktsplanen i norra delen av planområdet samt att nämnden 
saknar befogenhet att anta detaljplanen. 

Kommunfullmäkti~e beslutade 2015-06-15 att anta detaljplan för del av 
Hjärup 18:2 m fl, Attevägen. 
Kommunfullmäktiges beslut överklagades av ett antal hjärupsbor. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

~ ------



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28(6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-02 

Forts. § 106 

Länsstyrelsen beslutade 2015-09-29 att upphäva Kommunfullmäktiges 
beslut att anta detaljplanen. Eftersom att de saknas information i både 
planbeskrivning och kungörelse om förslaget avviker från översiktsplanen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att sända ut förs lag till detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen på 
ny utställning i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen. 

Beslutsgång 

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

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Björn Stigborg (S) och Renee Stigborg (S) i 
handläggningen i detta ärende. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11 -19 
Utlåtande 
Plan- och genomförandebeskrivning 
Plan- och illustrationskarta 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 29(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

§107 Planprogram för Hjärup Västerstad; beslut om 

godkännande 
2015-MOS-51 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna Redogörelse efter samråd samt 
att godkänna Planprogram för Hjärup Västerstad med tillhörande 
Miljökonsekvensbeskrivning 

Ärendebeskrivning 

Planprogrammet syftar till att utreda förutsättningar och utveckla strategier 
för en utbyggnad av sydvästra Hjärup. Området är stort och kommer att 
byggas ut under relativt många år och med stöd av flera olika deta ljplaner. 
Planeringen påbörjas med framtagandet av ett planprogram vilket fångar 
upp relevanta frågeställningar, skapar gemensamma utgångspunkter och 
lägger fast riktlinjer för den fortsa tta deta ljplaneringen och med precisering 
av områdets etappvisa planering och utbyggnad. 

Tidigare beslut 
I kommunens översiktsplan Framtidens kommun - perspektiv 2038, 
antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 och aktualiserad 2011-10-24, 
anges fö r Västerstad att området närmast stationen och spåren ska 
bebyggas som en blandad centrummiljö , 35-50 bostäder/ha, medan 
resterande delar anges som utbyggnadsområde för en varierad boendemiljö , 
15-30 bostäder/ha, framtida grönstruktur sa mt framtida lärmiljö. 

Skanska Sverige AB har 2012-06-14 ansökt om planläggning av 
fastighete rna Hjärup 7 : 1 och H järup 22 : 1. Föravtal godkändes av 
kommunstyrelsen 2014-02-10. 

2014-06-04 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att uppdra ti ll 
stadsbyggnadskontoret a tt utarbeta förslag till planprogram för Hj ärup 
Västerstad i en lighet med gällande översiktsplan, Framtidens kommun -
perspektiv 2038, och de förutsä ttningar som anges i planprogram för 4-
spårsutbyggnaden. 

2015-02-25 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att låta sända 
ut förslag till planprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för 
samråd i enlighet med p lan- och bygglagens femte kapitel samt att inför 
kommande detaljplanea rbete, rekommendera att möjligheten att bygga 
högre än vad som anges i programförslaget beaktas. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 30(6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-02 

Forts. § 107 

2015-03-06 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, genom 
ordförandes delegation, att återkalla miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
beslut den 25 februari 2015, § 4, då det framkommit att anledning 
förekommer till ett antal ändringar av detta planprogram. 

2015-04-08 beslutade Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden att låta sända 
ut förslag till planprogram med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning för 
samråd i enlighet med plan- och bygglagens femte kapitel 

Planprogrammet med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning har varit 
föremål för samråd under tiden 2015-04-20 - 2015-05-18. Inkomna 
synpunkter har sammanställts i en redogörelse efter samråd vari även 
framgår de justeringar och kompletteringar av programhandlingarna som 
gjorts inför godkännandet. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att godkänna Redogörelse efter samråd samt att godkänna Planprogram fö r 
Hjä rup Västerstad med tillhörande Miljökonsekvensbeskrivning 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tj änsteskrivelse daterad 2015-10-30 
Redogörelse efter samråd 
Planprogram för Hjä rup Västerstad, godkännandehandling 
Miljökonsekvensbeskrivning, godkännandehandling 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 31(6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-1 2-02 

§108 Detaljplan för del av Hjärup 7:1 m fl, Västerstad Skelettplan; 

beslut om samråd 
2015-MOS-57 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att låta sända ut föreliggande förslag till detaljplan på samråd i enlighet 
med 5 kap Plan- och bygglagen. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med planläggningen är att ta fram en detaljplan för den övergripande 
infrastrukturen inom Hjärup Västerstad - en så ka llad skelettplan. Planen 
ska bland annat omfatta tra fikangöringen till området, Ynglingavägen och 
centrumgatan med koppling till Allevägen, samt dagvattenstråk och 
bullerskyddsåtgärder i anslutn ing till järnvägen och Lommavägen. 

Tidigare beslut 

Föravtal till exploateringsavta l har därefter tecknats mellan kommunen och 
Skanska Sverige AB. Föravtalet godkändes av kommunstyrelsen 2014-02-
10. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-06-04 att uppdra till 
Stadsbyggnadskontoret att ta fram ett planprogram fö r H järup Västerstad. 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-04-08 att uppdra till 
stadsbyggnadskontoret a tt utarbeta förs lag till detal jplan samt att beslutet 
ä r villkorat av att Föravtal beträffande Hjärup Västerstad avseende 
Skelettplan och Etapp l a blir godkänt av kommuns tyrelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden ska besluta 
att låta sända ut föreliggande förslag till deta ljplan på samråd i enlighet 
med 5 kap Plan- och bygglagen. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 32(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 12-02 

Forts. § 108 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11 -06 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Illustra tionskarta 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 33(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2015-12-02 

§109 Detaljplan för del av Stanstorp 1:6, Roos Park; beslut om 

granskning 
2015-MOS-58 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redogörelse efter samråd 
att lå ta sända ut föreliggande försl ag till detaljplan på granskning i enl ighet 
med 5 kap plan- och bygglagen. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med p lanläggn ingen är att möjliggöra för uppförandet av ny 
bostadsbebyggelse, vårdboende och geriatrisk vårdcentral. Området 
omfa tta r en yta på drygt 15 000 kvm (1,5 ha). Planområdet utgö r idag del 
av fastigheten Stanstorp 1 :6 och marken ägs av Staffanstorps kommun. 
Fastigheten står idag tom men rymde tidigare ett koloniområde. 
Detaljplanen handläggs med utöka t förfarande. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
a tt godkänna redogörelse efter samråd att lå ta sända ut före liggande förslag 
till deta ljplan på granskning i enlighet med 5 kap plan- och bygglagen. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag ti ll beslut och 
finner att miljö- och samhä ll sbyggnadsnämnden beslutat i enlighe t med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse date rad 2015-11-06 
Planbeskrivning 
Samrådsredogöre lse 
Plan- och illustrationskarta 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 34(6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-1 2-02 

§110 Förslag till detaljplan för del av Stora Uppåkra 12:2 mfl, 

Hjärup NO etapp 4; beslut om uppdrag 
2015-MOS-62 

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden beslutar 

att uppdra åt stadsbyggnadskontoret a tt utarbeta förslag till deta ljplan för 
Stora Uppåkra 12:2 , i enlighet 5 kap plan- och bygglagen. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra utbyggnaden av den fjärde och 
sista etappen av Hjärup NO, i enlighet med det planprogram för området 
som godkändes av kommunstyrelsen 2013-12-09. Området ska rymma ytor 
fö r handelseta bleringa r och icke-störande verksamheter, eventuellt även 
inslag av bostäder. Därutöver ska deta ljplanen även omfatta nödvändig 
infrastruktur i form av ga tor och parkmark med dagvattenfördröjning. 

Planområdet omfattar del av fastigheten Stora Uppåkra 12:2 som ägs av 
Sveaskog, samt del av Stora Uppåkra 5:11 som ägs av Staffanstorps 
kommun. Områdets areal uppgår till ca 6,5 ha. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2008-11-21 att uppdra till 
kommun-direktören att lå ta utarbeta och därefter genomföra samråd enligt 
5 kap p lan- och bygglagen om program för detaljplaner för resterande 
etapper av Tillväxt 7000-delområdet Hjärup NO, samt att efter genomfört 
samrådsförfarande ska ll färdigställt detaljplaneprogram redovisas för 
arbetsutskottet senast under sista kvartalet 2009, och vara målsättningen 
att kommunstyrelsen under första kvartalet 2010 ska ll ta stä llning till 
ärende om utarbetande av detaljplan för resterande etapper av Tillväxt 
7000-delprojektet Hjärup NO. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2011 -04-26 att godkänna att 
fö rslaget till programhandling för deta lj planer 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 hölls 
2011-09-12 - 2011-10-16. 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

-F I 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 35(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

Forts. § 110 

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. 

Kommunstyrelsen beslutade 2013-12-09 att godkänna planprogram och 
programsamrådsredogörelse för Hjärup Nordost Åretruntbyn. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska bes luta 
att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att utarbeta förs lag till detaljplan för 
Stora Uppåkra 12:2, i enlighet 5 kap plan- och bygglagen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse da terad 2015-11-05 
Bilaga A- Illustrationsplan med planområdet utmarkerat 
Bi laga B- Illustration från planprogrammet för Hjä rup NO 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 36(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-02 

§111 Ändring av Lokal trafikföreskrift tättbebyggt område i 

Hjärup 
2015-MOS-49 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att skicka LTF nr 1230 2016-0003 gä llande tättbebyggt område i Hjärup 
till Polismyndigheten och Trafikverket för yttrande samt 
att om ej erinran finns från remissinstansema uppdra till o rdföranden att 
besluta om antagande av L TF nr 1230 2016-0003 gällande tättbebyggt 
o mråde i Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Trafikförordningen 10 kap 9 § får ett område förk laras vara 
tä ttbebyggt o mråde om det har stads- eller bykaraktär eller annars har 
dä rmed jämförbart vägnät och bebyggelse. Gällande lokal trafikföreskrift 
för tättbebyggt område i Hjärup omfattar även o mråde som inte har stads
eller bykaraktär varför föreskriften föreslås ändras. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar a tt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att skicka LTF nr 1230 2016-0003 gä llande tättbebyggt område i Hjärup 
till Polismyndigheten och Trafikverket för yttrande samt att om ej erinran 
finns från remiss instanserna uppdra till ordföranden a tt besluta om 
antagande av LTF nr 1230 2016-0003 gä llande tä ttbebyggt område i 
Hjärup. 

Beslutsgång 

Ordföra nden konstaterar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner a tt milj ö- och samhällsbyggnadsnämnden beslu tat i enlighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-06 
Förslag till L TF nr 1230 2016-0003 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 37(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

§112 Ändrade hastigheter i Hjärup; Lokal trafikföreskrift om 

hastighet på Banvallsvägen och Väståkravägen 
2015-MOS-4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta LTF nr 1230 2015-0005 och 1230 2015-0006 gä llande förändrad 
hastighet på Ba nva llsvägen och Väståkravägen i Hjärup 

Ärendebeskrivning 

Lokala trafikföreskrifter ha r utarbeta ts i enlighet med Miljö- och samhä lls
byggnadsnämndens beslu t § 6/2015 om förändade hastigheter på 
Banvallsvägen och Väståkravägen, med ett undantag som gä ller 
Väståkravägen. På sträckan mellan Ämnesvägen och Ynglingavägen 
föreslås 60 km/h istä llet för 40 km/h, eftersom Västå kravägen på denna del 
har landsbygdskaraktä r och det är ett fåtal oskyddade trafikanter som 
passerar vägen på den aktuella sträckan. Förslag till lokala trafikföreskrifter 
har dä refter skickats på remiss ti ll Polisen som inte har någon erinran mot 
LTF nr 1230 2015-0005 och svar avvaktas gä llande LTF nr 1230 2015-
0006. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden ska besluta 
att anta LTF nr 123 0 2015-0005 och 1230 2015-0006 gä llande fö ränd rad 
hastighet på Banva llsvägen och Väståkravägen i Hjärup 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta tera r att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner a tt miljö - och samhä llsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11 -05 
Förslag till LTF nr 1230 2015-0005 
Förslag ti ll LTF nr 1230 2015-0006 
Remissvar från Polisen 

::>rd förandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 38(6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-02 

§113 Lokal trafikföreskrift gällande tunga fordon i Staffanstorp 

och Hjärup 
2015-MOS-61 

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden beslutar 

att skicka LTF nr 1230 2016-0001 och LTF nr 1230 2016-0002 gällande 
parkeringstid för tunga fo rdon inom Staffanstorps tätort och Hjärup till 
Polismyndigheten för yttrande samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av LTF nr 1230 2016-0001 och LTF nr 1230 2016-
0002 gä llande parkeringstid för tunga fordon inom Staffanstorps tätort och 
Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Gällande föreskrifter reglerar parkeringstiden för tunga lastbilar inom 
Staffanstorps tätort och Hjärup till 2 timmar. Föreskriften gäller inte tunga 
släpfordon, vilket gör att tunga släp parkerar längre tid än 2 timmar inom 
Staffanstorps tätort och Hjärup. För att parkerings tiden 2 timmar även ska 
gälla tunga släp föreslås de lokala trafikföreskrifterna ändras till att gälla 
för tunga fordon. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att skicka LTF nr 1230 2016-0001 och LT F nr 1230 2016-0002 gä llande 
parkerings tid fö r tunga fordon inom Staffanstorps tätort och Hjä rup ti ll 
Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns frå n 
remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av LTF 
nr 1230 2016-0001 och LTF nr 1230 201 6-0002 gällande parkeringstid för 
tunga fordon inom Staffanstorps tätort och Hjä rup. 

Beslutsgång 

O rdföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill beslut och 
finner att miljö - och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-05 
Förslag till LTF nr 1230 2016-0001 
Förslag ti ll LTF nr 1230 201 6-0002 

·dförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 39(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

§114 Parkeringsnorm för kvartersmark 
2015-MOS-41 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att bordlägga ärendet till nästkommande ordina rie sammanträde med 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Enligt plan- och bygglagen är fastighetsägaren skyld ig att anordna 
parkering för sin fastighet. Som stöd för att göra en bedömning av detta ta r 
många kommuner fram en parkeringsnorm som är ett stöd vid 
deta ljplanering och bygglovprövning. I normen finns riktlinjer för vilka 
krav som ställs på byggherrar och fastighetsägare så att en rimlig 
efterfrågan på parkering kan tillgodoses. En parkeringsnorm innebär även 
a tt samma krav ställs på a lla fastighetsägare och exploatörer och därmed 
blir planeringsförutsättningarna transparanta och förutsägbara. 

Parkering på ga tumark är en fråga för tekniska nämnden och hanteras i 
parkeringspolicyn. Parkeringsnorm och parkeringspolicy har lagts samman 
i ett dokument och visar tillsamma ns kommunens viljeinriktning gä llande 
parkering. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att bordlägga ärendet till nästkommande ordinarie sammanträde med 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-09-14 
Förslag till Parkeringspolicy och parkeringsnorm- för cykel och bil, 
Staffanstorps kommun November 2015 

) rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 40(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5- 12-02 

§115 Lilla Bjällerup 10:3 ansökan om förhandsbesked för två 

en bostadshus 
2015-MOS-59 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende 
nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten Lilla Bjällerup 10:3 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 avtal upprättas med berörd part 
så att va ttnet 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 materialva l och färgsättning, 

att sökanden erinras om att servitut för väg som reglerar tillträde till Stora 
Bjällerup 4:1 finns och att detta servitut troligtvis behöver skrivas om, 

att erinra sökanden att förhandsbeskedet inte innebär att å tgärden får 
påbörjas samt 

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. 

Ärendebeskrivning 

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

Befintliga förhållanden 
Lilla Bjällerup 10:3 är en fa stighet om 9 809 m2, taxerad som småhusenhet 
för 1-2 helårsbostäder. Fastigheten är belägen på Bjällerupsvägen 413. 

Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detalj plan eller områdesbestämrnelser 
och ingår i sammanhållen bebyggelse, enligt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslu t den 12 juni 2013 § 50. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

) rdförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 41 (6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-02 

Forts. § 115 

Enligt den kommun-täckande översiktsplanen för Staffanstorps kommun, 
Framtidens kommun - perspektiv 2038 antagen 30 november 2009 är 
fastigheten en del av landskap för produktion och rekreation som främst är 
till för dem som brukar jorden. Av översiktsplanen framgår att: "Ny 
bebyggelse får inte uppföras i strid med riksintressen och ska anpassas efter 
befintlig bebyggelse, kulturmiljön samt odlingslandskapet." 

Ärendets handläggning 
Grannar har hörts. Ingen erinran har inkommit. 

Tekniska enhetenN A har i yttrande framfört att fastigheten ligger innanför 
verksamhetsområde för vatten men inte för spillvatten och dagvatten. I 
övrigt har man inget att erinra. 

Tekniska enheten/trafik har i yttrande framfört att en förutsättning för 
bygglov är att "Föreskrifter om avfallshantering för Staffanstorps 
kommun", antagen av Kommunfullmäktige kan följas. 

Miljöenheten har i yttrande framfört att under förutsättning att 
hushållsspillvatten från fastigheten genomgår godkänd avloppsrening i 
enlighet med gällande lagstiftning, dvs. i detta fall anslutas till det 
kommunala avloppsnätet, har Miljöenheten inget att erinra mot ett positivt 
förhandsbesked. 

Bedömning 
De två tillkommande tomtplatserna är belägna på lucktomter i den 
befintliga bebyggelsen. Placeringen är anpassad till den befintliga 
bebyggelsestrukturen och innebär ett positivt tillskott till den befintliga 
bebyggelsen. 

Ett servitut för tillträde till Stora Bjällerup 4: 1 via väg belastar fastigheten. 
Stadsbyggnadskontoret bedömer det som troligt att tillträdet går att ordna 
med den tillkommande byggnationen men att servitutet troligtvis behöver 
skrivas om. Detta sker dock i ett separat ärende och det är fastighetsägarens 
ansvar att tillse att det man vill bygga inte inkräktar på några gällande 
servitut. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 42(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 12-02 

Forts. § 115 

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. 
Stadsbyggnad/Miljö o Bygg bedömer därför att ett positivt förhandsbesked 
kan lämnas under vissa förutsättningar: 

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

Yrkanden 
Carina Dilton (S) yrka r, med instämmande av Eric Tabich (M) att miljö 
och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att lämna positivt 
förhandsbesked på inlämnad ansöka n avseende nybyggnad av två 
enbostadshus på fastigheten Lilla Bjällerup 10:3 under förutsä ttning, att 
sökanden i kommande bygglovprövning redovisar en tillfredsstä llande 
dagvattenhantering. Utgångspunkten är att allt dagvatten ska tas omha nd 
inom den egna fastigheten. Går inte det ska avta l upprättas med berörd part 
så att va ttnet kan avledas t ill annan fastighet och/ eller dikningsföretag. 
Sådant avta l ska i så fa ll uppvisas innan bygglov lä mnas, att byggnaden 
anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad gä ller såväl placering, 
skala, proportioner, höjd och taklu tning som yttre utfo rmning i övrigt samt 
ma teria lva l och fä rgsättning, a tt sökanden erinras om att servitut för väg 
som reglerar tillträde till Stora Bjällerup 4:1 finns och a tt detta servitut 
troligtvis behöver skri vas om, att erinra sökanden att fö rhandsbeskedet inte 
innebär att å tgärden får påbörjas samt 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. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Forts. § 115 

Beslutsgång 

43(6 1) 

DATUM: 2015-12-02 

Ordföranden konstaterar a tt det endast föreligger ett förslag ti ll bes lut och 
finner att miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-06 
Ansökan daterad 2015-1 0-02 
Situationsplan daterad 2015-10-02 
Situationsplan daterad 2015-12-01 
Husförslag daterad 2015-10-02 
Yttrande Miljöenheten daterad 2015-11-11 
Yttrande T ekniska enhetenNA daterad 2015-11-12 
Yttrande T ekniska enheten/trafik daterad 2015-11-16 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 44(61 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-02 

§116 Stanstorp 6:6 förhandbesked för nybyggnad av ett 

enbostadshus (dnr 2014-B0437); nu fråga om tillägg i 

ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att göra ett tillägg av ordet "inte" i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
protokoll § 69, 2015 under rubriken Ärendebeskrivning sidan 27, stycke 4 
sista meningen. Rätt lydelse ska vara "Då ett lov för stall och förråd redan 
har beviljats så bedömer stadsbyggnadskontoret att en utökning med ett 
enbostadshus inte kommer att påverka va-nät och dagvattensystem på ett 
sådant sätt att ett positivt förhandsbesked skulle kunna vägras". 

Ärendebeskrivning 

Stadsbyggnadskontoret har uppmärksammat att det har utelämnats ett 
" inte" i bedömningen av påverkan på va-nät och dagvattensystemet i miljö
och samhällsbyggnadsnämndens protokoll daterat den 9 september 2015 
under§ 69 sidan 27. Utelämnandet gör att bedömningen kan tolkas 
tvärtemot vad stadsbyggnadskontoret menade. 
I protokollet står det: 
" Då ett lov fö r sta ll och förråd redan har beviljats så bedömer 
stadsbyggnadskontoret a tt en utökning med ett enbostadshus kommer att 
påverka va-nät och dagvattensystem på ett sådant sä tt att ett positivt 
förhandsbesked skulle kunna vägras." 
Ordalydelsen skulle vara: 
"Då ett lov för sta ll och förråd redan har beviljats så bedömer 
stadsbyggnadskon toret att en utökning med ett enbostadshus inte kommer 
att påverka va-nät och dagvattensystem på ett sådant sä tt att ett positivt 
förhandsbesked skulle kunna vägras." 
Stadsbyggnadskontoret föreslå r att protokollet ändras till den tänkta 
orda lydelsen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrka r att miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden ska besluta 
att göra ett tillägg av ordet "inte" i miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
protokoll§ 69, 2015 under rubriken Ärendebeskrivning sidan 27, stycke 4 
sista meningen. Rätt lydelse ska vara "Då ett lov för stall och fö rråd redan 
har beviljats så bedö mer stadsbyggnadskontoret att en utökning med ett 
enbostadshus inte kommer att påverka va-nät och dagvattensystem på ett 
sådant sätt a tt ett positivt förhandsbesked skulle kunna vägras". 

)rdförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 45(61 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15-1 2-02 

Forts. § 116 

Beslutsgång 
Ordföranden konstatera r att det endast före ligger ett förs lag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse da terad 2015-12-02 
Protokollsutdrag MOS § 69, 2015 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Sta ffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§117 Verksamhetsplan Planenheten 2016 
2015-MOS-52 

Miljö- och samhällsbyggandsnämnden beslutar 

att godkänna planenhetens verksamhetsplan för 2016 

Ärendebeskrivning 

46(61) 

DATUM: 2015-1 2-02 

Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushå llning och 
förbättrad verksamhetsstyrning, upprättas för varje kalenderå r from 2009 
en verksamhetsplan som godkänns av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. Uppföljning sker halvå rsvis med redovisning i 
september respektive februari. Verksamhetsplan fö r 2016 beskriver 
övergripande den verksamhet som planenheten p lanerar att driva för miljö
och samhällsbyggnadsnämnden under året. 

Yrkanden 

O rdföranden yrkar a tt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att godkänna planenhetens verksamhetsplan för 2016 

Beslutsgång 

Ordföranden konstatera r att det endast före ligger ett förslag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i en lighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-30 
Verksamhetsplan Planenheten 2016 

Ordföra ndens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 47(61 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 15- 12-02 

§118 Kontroll- och tillsynsplan för Miljöenheten 2016 
2015-MOS-53 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna kontroll och tillsynspla nen 2016 sa mt lägga den till 
handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsn ämnden fullgör kommunens lagstadgade 
uppgifter inom en rad lagstiftningar bl.a. inom livsmedel- och 
miljöskyddsområdet. En ligt dessa lagstiftningar ska myndighetsutövningen 
planeras utifrån behov och resurser. Även de na tionella miljö kvalitetsmålen 
som riksdagen beslutat om är vägledande vid planering av verksamheten. 

Yrkanden 

O rdföranden yrkar a tt miljö - och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att godkänna kontroll och tillsynsplanen 2016 samt lägga den till 
hand lingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner a tt miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta t i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2015-11-09 
Mi ljö- och byggenhetens kontroll- och tillsynsplan för Miljöenheten 2016 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§119 Verksamhetsplan för Byggenheten 2016 
2015-MOS-54 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

48(61) 

DATUM: 2015- 12-02 

att godkänna verksamhetsplanen 2016 och lägga den till handlinga rna. 

Ärendebeskrivning 

Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och 
för bättrad verksamhetsstyrning, upprättas fö r varje kalenderår (fr o m 
2009) en årsplan (tidigare benä mnd verksamhetsplan) som godkänns av 
miljö- och samhällsbyggnadsnä mnden. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att godkänna verksamhetsplanen 2016 och lägga den ti ll handlinga rna . 

Beslutsgång 

O rdfö randen konstatera r a tt det endast föreligger ett fö rslag till beslut och 
finner att miljö - och samhällsbyggnadsnämnden beslu tat i enlighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11 -09 
Miljö- och byggenhetens verksamhetsp lan fö r Byggenheten 2016 

Ordförandens signatur Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 

~ ---



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

49(61) 

DATUM : 2015- 12-02 

§120 Gallringsbeslut, parkeringstillstånd 
2015-MOS-1 

Ordförandens signatur 

CT 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att gallra parkeringstillstånd med tillhörande handlingar, upprättade från 
och med 1 januari 2004 till och med 7 juni 2011 och där ett år ha r 
passerats från det att parkeringstillståndets giltighetstid löpt ut. 

Ärendebeskrivning 

Gallring av a llmänna handlingar inom Staffanstorps kommun styrs av 
arkivlagen (1991:782), arkivreglementet 2014, § 126 och antagen 
dokumenthanteringsplan med tillhörande gallringsbeslut för respektive 
nämnd. Grundprincipen är att allmänna handlingar ska bevaras med 
hänsyn till rätten att ta del av allmänna handlingar, behovet av information 
för rättskipningen och förvaltningen samt forskningens behov. Gallring 
medges enligt arkivlagen, men måste beslutas av kommunen i enlighet med 
kommunens arkivreglemente 2014, § 126. 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har en dokumenthanteringsplan med 
tillhörande ga llringsbeslut från 2011, dnr M0297/2011 och B0400/2011, 
som anger att parkeringstillstånd med tillhörande handlingar ska gallras ett 
år efter inaktualitet. För att få ga llra parkeringstillstånd med tillhörande 
handlingar, som upprättats 1 januari 2004 till och med 7 juni 2011 och där 
ett år har passerats från det att parkeringstillståndets giltighetstid löpt ut, 
krävs att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fa ttar ett enskilt beslut om 
detta, eftersom handlingar som upprättats innan planen a ntogs inte 
omfattas av gä llande ga llringsbeslut. 
Efter samråd med arkivarien kan parkeringstillstå nd med t illhörande 
handlingar, som ha r upprätta ts 1 januari 2004 till och med 7 juni 2011 och 
där ett å r har passerats från det att parkeringstillståndets giltighetstid löpt 
ut, ga llras. 
För en kvalitativ bedömning om gallring används SKL:s och Riksarkivet råd 
för ga llring och bevarande samt miljö- och samhällsbyggnadsnämndens 
dokumenthanteringsplan som grund. Avvikelser från råden och lagen bör 
särskilt motiveras . 
Denna ga llringsframställan har stämts av mot: Ga llringsråd nr. 7, Bevara 
eller gallra. Råd om teknisk verksamhet, mark, fastigheter samt 
bostadsförsörjning hos kommuner, landsting/region 2014, samt miljö- och 
samhällsbyggandsnämndens dokumenthanteringsplan, dnr M 0297/201 1 
och B0400/2011. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 50(61 ) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-02 

Forts. § 120 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att ga llra parkeringstillstånd med tillhörande handlingar, upprättade från 
och med 1 januari 2004 till och med 7 juni 2011 och där ett år har 
passerats från det att parkeringstillståndets giltighetst id löpt ut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-10-05 
Gallringsprotokoll 2015-10-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§121 Attestförteckning 2016 
2015-MOS-64 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna a ttestförteckningen och översända denna ti ll 
ekonomikontoret. 

Ärendebeskrivning 

51 (6 1) 

DATU M: 20 15-1 2-02 

Föreligger fö rteckning över delegera t budgetansvar och a ttesträtt fö r miljö
och samhällsbyggnadsnämn dens verksamhetsområde. 

Yrkanden 

Ordfö randen yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
a tt godkänna a ttestfö rteckningen och översända denna t ill 
ekono mikontoret. 

Beslutsgång 

Ordfö randen konstatera r a tt det endast fö rel igge r ett förslag till bes lut och 
finner att miljö - och samhä llsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

T jänsteskr ive lse daterad 2015-11-09 
A ttes tf ö rteckn ing 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

52(61) 

DATUM: 201 5-1 2-02 

§122 Genomförandeplan 2016-2018 
2015-MOS-39 

Ordförandens signatur 

CT 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att faststä lla nämndens genomförandeplan för åren 2016-2018 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska för mandatperioden i enlighet 
med den av kommunfullmäktige antagna "kommunfullmäktiges mål 2015-
2018 ", fastställa genomförandeplan för nämndens verksamheter. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att faststä lla nämndens genomförandeplan för åren 2016-2018 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Genomförandeplan fö r Stadsbyggnadskontoret 2016-2018 
T jänsteskrivelse daterad 2015- 11-08 

Justerandes signa tur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§123 Ekonomisk uppföljning 2015 
2015-MOS-56 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta r 

att godkänna månadsuppföljning för mil jö- och 
samhä llsbyggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

53(6 1) 

DATUM: 201 5-12-02 

Föreligger ekonomisk uppföljning tom oktober månad2015 som föredrages 
vid nämndens sammanträde och lägges till hand lingarna . 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
a tt lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsgång 

Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett fö rslag ti ll beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i en lighet med 
detta . 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-11-09 
Ekonomiskuppföljning miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2015 till och 
med Oktober månad 

Ordförandens signatu r Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§124 Sammanträdesdagar 2016 
2015-MOS-50 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

54(61) 

DATUM: 20 15-12-02 

att hålla sammanträden under år 2016 enligt föreliggande förslag. 

Ärendebeskrivning 

I ärendet föreligger förslag till sammanträdesdatum 2016 för miljö- och 
samhällsbyggandsnämnden en ligt följande. 

Presidiemöten 
16 februari 
13 april 
25 maj 
14 september 
26 oktober 
30 november 

Yrkanden 

Nämndsammanträden l 8.00 
2 mars 
27 april 
8 juni 
28 september 
9 november 
14 december 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
a tt hålla sammanträden under år 2016 enligt förel iggande förslag. 

Bes I utsgå ng 

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

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2015-10-27 

Ordfö randens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 55(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-12-02 

§125 Redovisning av delegationsbeslut 2015- trafikärenden
2015-MOS-26 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i trafikärenden avseende 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

Ärendebeskrivning 

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

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i trafikärenden avseende 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade. 

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 2015-12-02 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 56(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015- 12-02 

§126 Redovisning av delegationsbeslut 2015- miljöärenden 
2015-MOS-27 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden besluta r 

att godkänna redovisningen av delega tionsbeslut i miljöärenden under 
perioden 2015-09-07 - 2015-11-03. 

Ärendebesk rivning 

Miljöinspektörerna (JM),(CL), (MÅ), (KALi) och (GE) har, med stöd av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 29/2013 samt 
vidaredelegations beslut 
2013-08-22, fattat beslut i ärenden under perioden 2015-08-03-2015-09-11 
en ligt förteckning. 

Förkortningar handläggare: 
JM= Jessica Malm, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, KALi= 
Katia Lilja, CL=Charlotte Leander. 
Förkortningar åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av milj öärende. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i mil jöärenden under 
perioden 2015-09-07 - 2015-11-03. 

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 20 15-12-02 
Ärendelista 2015-09-7 - 2015-11-03 

Ordförandens signatur Justerandes signa tur Utd ragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

57(6 1) 

DATUM: 20 15-12-02 

§127 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - byggärenden 
2015-MOS-28 

Ordförandens signatur 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i byggärenden under 
perioden 2015-09-17 till och med 2015-11-05. 

Ärendebesk rivning 

Stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören har, med stöd 
av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 59/2014, fattat 
beslut i ärenden under perioden 17 september 2015 till och med 5 
november 2015 enligt förteckning. 

Förkortningar åtgärdstyp: 
DELADM = delegationsbeslut administrativt 
DELANM = delegationsbeslut anmälan 
DELBL = delegationsbeslut bygglov 
DELBLT = delegationsbeslut, tidsbegränsat 
DELISL = delegationsbeslut interimistiskt slutbesked 
DELRL = delegationsbeslut rivningslov 
DELML = delega tionsbeslut marklov 
DELSB = delega tionsbeslut slutbevis (enligt plan- och bygglagen 1987:10) 
DELSL = delega tionsbeslut slutbesked 
D ELST = de lega tionsbeslu t sta rtbesked 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska bes luta 
att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i byggärenden under 
perioden 2015-09-17 till och med 2015-11-05 . 

Beslutsgång 

Ordföranden konsta terar att det endast föreligger ett förs lag till beslut och 
finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslu tat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-02 
Ärendelista Byggärenden 2015-09-17 - 2015-11-05 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 58(6 1) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2015-1 2-02 

§128 Redovisning av delegationsbeslut 2015 - lantmäteri 
2015-MOS-29 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delega tionsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

Stadsarkitekten har, med stöd av miljö - och samhällsbyggnadsnämndens 
delegation§ 95/2014, fattat beslut i fö ljande ärenden. 

Godkännande av förrättning: 
Avstyckning från Stanstorp 5:301 Dnr 2015-B0324 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden ska besluta 
a tt godkänna redovisningen av delegationsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-02 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

59(61) 

DATUM: 2015-12-02 

§ 129 Redovisning av delegationsbeslut 2015- ordföranden 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut. 

Ärendebeskrivning 

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

Beslut om att preliminärt godkänna utlåtande efter granskning av ändring 
av detaljplan för del av Nordanå 8:23 m fl, Nordanå By 

Beslut om att preliminärt godkänna utlåtande efter utställning 2 av 
detaljplan för Stora Uppåkra 2: 14 m fl , Pihlängen. 

Yrkanden 

Ordföranden yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta 
att godkänna redovisning av delega tionsbeslut. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2015-12-02 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§130 Redovisning av meddelanden 2015 
2015-MOS-25 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till h and lingarna. 

Beslutsunderlag 

60(6 1) 

DATUM: 2015-12-02 

a) Avta l gä llande licens, ti lläggsprodukter och införande avseende EDP 
Vision Miljö träffat med EDP Consult AB 2015-10-13 (2015-MOS-
43-1 ). 

b) Avta l gä llande utveckling, support och underhåll avseende EDP 
Vision Miljö träffat med EDP Consult AB 2015-10-13 (2015-MOS-
43-2) . 

c) Avtal gä llande licens, tilläggsprodukter och införande avseende EDP 
Vision Bygg träffat med EDP Consult AB 2015-10-13 (2015-MOS-
44-l). 

d) Avtal gä llande utveckling, support och underhåll avseende EDP 
Vision Bygg träffat med EDP Consult AB 2015-10-13 (2015-MOS-
44-2). 

e) Beslut från Länsstyrelsen Skåne 2015-09-29 varvid Länss tyrelsen 
bland annat beslutar upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta 
deta ljplan för de l av fastigheten Hjärup 18:2 m.fl . Åttevägen (2 015-
MOS-45- l ). 

f) Dom från Mark- och mi ljödomstolen i mål om bygglov för 
nybyggnad av tre flerbostadshus på fas tigheten Borggård 1:24 5. 
Mark- och m il jödomstolen avslår överklagandet. (Dnr 2012- B01 39) 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 61(61) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 5-12-02 

Övrigt 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Eric Tabich (M) tackar 
samtliga tjänstemän och politiker för det gångna året. Samtliga önskas en 
God Jul och ett Gott Nytt År. 

M iljö- och samhällsbyggnadsnämndens andre vice ordförande Carina 
Dilton (S) tackar samtliga tjänstemän och politiker för det gångna året. 
Samtliga önskas en God Jul och ett Gott Nytt År. 

Thomas Lexen, plan- och exploateringschef uppvaktas med anledning av 
sin födelsedag. 

Justerandes signatur 

C-12::-::-'c:-~ ~ ----

Utdragsbestyrkande 


