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kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 1 (34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesdatum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga deltagare: 

Justerande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2016-04-27 
18.00- 19.40, ajournering 18.30-18.45 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§§ 27- 44 

Eric Tabich (M) ordförande 
Carina Dilton (S) 
Björn Stigborg (S) 
Maria Leijman (M) 
Kent Lindelöf (MP) 
Rune Lindahl (M) 

Fredrik Olson (S) 
Tord Gunnarsson (KD) 
Olle Althin (SPI) 

Björn Larsson (C) 
Renee Stigborg (S) 
Mats- Åke Westeson (SO) 
Mats Flankör (L) 
Jurgis Porutis (M) 

Pontus Borgstrand, Stadsbyggnadschef 
Charlotte Leander, Bygg- och miljöchef 
Sofia Carlsson-Tjernström, Planarkitekt 
Lisa Callreus, Trafik- och exploateringsingenjör 
Anna Fogelberg, Planarkitekt § §2 7-32 
Love Kisiel, Planarkitekt §§27-32 
Alexander Jönsson, Byggnadsinspektör §§32-34 
Jonas Bergenudd, Bygglovsarkitekt §§32-35, 44 
Anders Nilsson, Mätningsingenjör §34 
Louise Lagesson, nämndsekreterare 

Carina Dilton (S) 
Rådhuset, 2016-05-02, klockan 09.00 

Ordförande Eric T~bich (M) 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-04-27 
Staffanstorps 

kommun 

Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Beslutsorgan: 
Sarnrnanträdesda tum: 
Sarnrnanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 

Underskrifter: 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
2016-04-27 
18.00 - 19.40 
Rådhuset, sammanträdesrum Uppåkra 
§§ 27- 44 

2016-05-03 
2016-05-25 
Rådhuset, Staffanstorp 

~UJ9L ~ 
Louise Lagesson 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 3(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-27 

Innehållsförteckning 

§27 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet ............................ 4 
§28 Godkännande av föredragningslistan .. .......... ....... ... .. ..... ....... .... .. .... ... .. ...... . 5 
§29 Medborgarförslag gällande parkeringsmöjligheter på Breidablick i 

Staffanstorp .... ........ ... ........ ......... ............ .. .... ... ... ............. ... ... .......... .... .. ... .. 6 
§30 Medborgarförslag - Förbjud cykeltrafik på motionsspåret vid Gullåkra 

mosse ... .. ... ..... .............. ....... ..... .. ... ... .... .. ........ ...... ... .... ........ .. .... ............. ... .. 8 
§31 Detaljplan för del av Stanstorp 1 :6, Roos Park; beslut om antagande .... ... 10 
§32 Förslag till detaljplan för Gullåkra 1:159 m.fl, Skola i norra Staffanstorp; 

beslut om samråd ............................... ... ................................................... 12 
§33 Nytt vägnamn på infartsvägen till Stanstorp 5:308 "logistiktomten" .... ... . 15 
§34 Riktlinjer avseende nybyggnadskarta/ utstakning/ lägeskontroll.. .......... .... 16 
§35 Gullåkra 1 :2 förhandsbesked för ett en bostadshus ..... .. ... ...... ... ... ... ..... .. .... 18 
§36 Tidsbegränsning av parkering på Apoteksgatan, Mårtensgatan, Norregatan, 

Södergatan och Biblioteksgatan .................. .............................................. 23 
§37 Antagande av nya lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 

miljön i Staffanstorps kommun ................................................................. 25 
§38 Ekonomisk uppföljning januari- mars år 2016 ....... .. .... .... ...... ..... ... .......... . 28 
§39 Redovisning av delegationsbeslut - trafikärenden ........... ..... ... ................... 29 
§40 Redovisning av delegationsbeslut - miljöärenden ....... .... ....... ...... ....... ... .... 30 
§41 Redovisning av delegations beslut - byggärenden ........... ......................... ... 31 
§42 Redovisning av delegationsbeslut - ordföranden ..... .. .... .......... .. ... ......... .... 32 
§43 Redovisning av meddelanden 2016 ... ...... ..... .. .. ... ....... ..... ... .... ..... ......... .. ... 33 
§44 Övrigt. ... .. .... ...................... ..................... ... ........ ...... .. .......... .... ..... .... ... ..... 34 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

ET 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

4(34) 

DATUM: 2016-04-27 

§27 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
att utse Carina Dilton (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens 
protokoll på Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 2 maj 2016, klockan 
09.00. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§28 Godkännande av föredragningslistan 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan 

5(34) 

DATUM : 2016-04-27 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

6(34) 

DATUM: 2016-04-27 

§29 Medborgarförslag gällande parkeringsmöjligheter på 

Breidablick i Staffanstorp 

Ordförandens signatur 

cT 

2016-MOS-55 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att tilläggsskylten 24 h till vägmärket "El9. Parkering" ska tas bort, samt 
att i övrigt avslå medborgarförslaget 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 9 november 2015 inkommit ett 
med borgarförslag från Tommy Schönström om pa rkeringsmöjligheter på 
Breidablick i Staffanstorp. Kommunfullmäktige har den 14 december 2015 
beslutat att överlämna medborgarförslaget till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning och beslut. I medborgarförsJaget 
framförs att boende på Breidablick endast har en bilplats på sin tomt. 
Eftersom de flesta har flera bilar parkerar de sin andra, tredje osv bil på den 
allmänna parkeringen. Förslagsställaren menar att det innebär problem för 
de boende när de är bortresta eftersom 24 timmar gäller för parkeringen 
och att kommunen har infört parkeringsövervakning. Vidare framförs att 
det 1958 fanns privata uppskyltade parkeringar på parkeringen för de 
boende samt att parkeringen inte är attraktiv för besökande till centrum. Så 
som miJjö- och samhällsbyggnadsnämnden uppfattat medborgarförslaget 
vill förslagställaren att det införs privata parkeringsplatser eJler att 
parkeringstiden födängs. 

I stadsplanen från 1976 är parkeringen planlagd som park eller plantering. 
Marken är alltså inte privat utan allmän och ägs av kommunen. 

Det är inte tillåtet att privatisera allmän platsmark genom att tex skylta att 
vissa parkeringsplatser endast är för boende. Det finns inga lokala 
trafikföreskrifter rörande parkering på Breidablick, vilket innebär att 
Trafikförordningen 3 kap 49 a § gä ller: "På allmän plats inom tättbebyggt 
område där kommunen är huvudman för hållande av allmänna platser samt 
inom vägområde fö r allmän väg får fordon inte parkeras under längre tid 
än 24 timmar i fö ljd på vardagar, utom vardag före sön- och helgdag." 
Parkeringen är idag är skyltad med vägmärket "E19. Parkering" med 
tilläggsskylten 24 h. Denna skyltning innebär att 24 h gä ller alla dagar även 
vardag före sön- samt helgdag och sön- och helgdag. Tilläggskylten ska 
därför tas bort. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 7(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 6-04-27 

Forts. § 29 

Att anta en lokal trafikföreskrift som tillåter längre parkeringstid än de 
generella är inte lämpligt då parkeringen ligger nära centrum (ca 300 meter) 
och Balders hage, men inte i nära anslutning till en hållplats för 
kollektivtrafiken. Längre parkeringstid än den generella för allmän plats 
försvårar övervakningen av långtidsparkerade bilar och därmed skötseln av 
marken samt möjlighet att kontrollera uppställning av skrotbilar och 
liknande. 

Kommunen har förövrigt ingen skyldighet att ordna parkering för boende 
som inte har någon parkering på sin tomt eller har behov av fler 
parkeringsplatser än de som finns på den egna tomten. Samtliga tomter på 
Breidablick har dessutom en sådan storlek att det bör vara möjligt att 
anordna två parkeringsplatser på den egna fastigheten om behov finns. 
Parkeringsnorm tillämpas vid detaljplaneläggning och bygglov för att vid 
den givna tidpunkten säkerställa att plats finns för ett rimligt antal 
parkeringsplatser inom kvartersmark, dvs på den privata marken. 

Yrkanden 
Kent Lindelöf (MP) yrkar, med instämmande av Eric Tabich (M) att miljö
och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att tilläggsskylten 24 h till 
vägmärket "E19. Parkering" ska tas bort, samt 
att avslå medborgarförslaget. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-29 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktige beslut § 155/2015 

Justerandes signatur 

~ --

Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 8(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-27 

§30 Medborgarförslag - Förbjud cykeltrafik på motionsspåret vid 

Gullåkra mosse 
2015-MOS-6 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att med hänvisning till kommunfullmäktiges beslut §11, 2016 om nya 
lokala ordningsföreskrifter, vilka träder i kraft 1 maj 2016, anse 
medborgarförslaget besvarat 

Ärendebeskrivning 

Till Staffanstorps kommun har den 16 mars 2015 inkommit ett 
medborgarförslag från Christer Lundin om att förbjuda cykeltrafik på 
motionsspåret vid Gullåkra mosse i Staffanstorps kommun. 
Kommunfullmäktige har den 11 maj 2015 (§53) beslutat att överlämna 
medborgarförslaget till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för beredning 
och beslut. Christer Lundin framför i medborgarförslaget att cykeltrafiken 
har ökat i spåret och att det inte är lämpligt då spåret är för smalt för både 
fotgängare och cyklister och föreslår därför att cykel- och mopedtrafik 
förbjuds i motionsspåret. 

Förbud mot cykel- och mopedtrafik i motionsspår kan regleras genom 
lokala trafikföreskrifter som beslutas av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden eller lokala ordningsföreskrifter som beslutas av 
kommunfullmäktige. Gällande lokala ordningsföreskrifter antogs av 
kommunfullmäktige 27 november 1995 § 95. Dessa reglerar inte cykel- och 
mopedtrafik i motionsspåret. Kommunfullmäktige beslutade(§ 11) den 21 
mars 2016 om nya lokala ordningsföreskrifter som träder i kraft den 1 maj 
2016. I de nya loka la ordningsföreskrifterna förbjuds cykel- och 
mopedåkning i Gullåkra motionsspår och i andra iordningsställda löp- och 
motionsspår. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att med hänvisning till 
kommunfullmäktiges beslut§ 11, 2016 om nya lokala ordningsföreskrifter, 
vilka träder i kraft 1 maj 2016, anse medborgarförslaget besvarat. 

Beslutsgång 

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

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 9(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-27 

Forts. §30 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-18 
Medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut §53, 2015 
Kommunfullmäktiges beslut § 11, 201 6 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 10(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-27 

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

antagande 
2015-MOS-58 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redogörelse efter granskning samt 
att anta föreliggande förslag till detaljplan i enlighet med 5 kap plan- och 
bygglagen. 

Ärendebeskrivning 

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

Tidigare beslut 
Miljö- och samhällbyggnadsnämnden beslutade 2015-02-25 att uppdra ti ll 
stadsbyggnadskontoret att utarbeta förslag till detaljplan i enlighet med 5 
kap plan- och bygglagen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-05-26 att låta sända 
föreliggande förslag till detaljplan på samråd i enlighet med 5 kap plan- och 
bygglagen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-02 att låta sända 
föreliggande förs lag till detaljplan på granskning i en lighet med 5 kap plan
och bygglagen. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att godkänna redogörelse efter 
granskning samt att anta före liggande förslag till detaljplan i enlighet med 5 
kap plan- och bygglagen. 

Kent Lindelöf (MP) yrkar att en översyn genomförs av skuggstudien för 
kontroll av att denna är korrekt genomförd. 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 11 (34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-27 

Forts. §31 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på Kent Lindelöf (MP) yrkande mot eget 
yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i 
enlighet med eget yrkande. 

Reservationer 

Kent Lindelöf (MP) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande, se 
bilaga 1. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Granskningsutlåtande 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



miljöpartiet de gröna 0 

Miljö och samhällsbyggnadsnämnden 2016-04-27 

Miljöpartiet de gröna reserverar sig motbeslut om antagande om detaljplan för Stanstorp l :5 Roos 
Park. 
Under mötet påtalade Miljöpartiet att skuggningen av befintliga fastigheterna vid Annerovägens 
östra sida vid simuleringar kl. 18.00 täcker en stor del av tomternas västra sida, detta som en direkt 
följd av den planerade nybyggnationen. 

Under mötet yrkade Miljöpartiet på att en ny mätning av skuggningen skall göras för att se om 
resultatet avviker från det i underlagen presenterade. 

För Miljö.Partiet är detfaiktigt att kommunens medborgare inte drabbas vid nyprojektering. 

I 
/ 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 12(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-27 

§32 Förslag till detaljplan för Gullåkra 1 :159 m.fl, Skola i norra 

Staffanstorp; beslut om samråd 
2015-MOS-19 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret att sända ut förslag till detaljplan för 
Gullåkra 1: 159 m fl, Skola i norra Staffanstorp på samråd. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att upprätta en F-6 skola inklusive en ny 
idrottshall. Planområdet utgörs av fastigheten för nuvarande Trekantens 
förskola samt omkringliggande närområde och delar av Genvägen m.m. 
Området gränsar till Trekantens bostadsområde i väster, Genvägen i söder 
samt lngvarshems bostadsområde i öster. 

Planområdet är ca 2,33 ha (23300 kvm). Marken ägs delvis av kommunen 
och Staffanstorps kommunfas tigheter AB. 

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande. 

Tidigare beslut: 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslöt 2015-09-09 att uppdra åt 
Stadsbyggnadskontoret att upprätta förs lag till detaljplan för Gullåkra 
1:159 m.fl , Norra Skolan. 

Kommunstyrelsen beslöt följande 2015-06-01: 
att en ny skola för ca 550 elever ska byggas på den tomt där Trekantens 
förskola idag är placerad. Denna skola betjäna r norra Staffanstorp och 
ersätter Anneroskolan och Borggårdsskolan. 

att ge kommundirektören i uppdrag att genomföra planering fö r 
nybyggnationen av den nya skolan. Återrapportering sker till 
kommunstyrelsens arbetsutskott vid varje sammanträdestillfälle. 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att ta fram en ny 
detaljplan för marken vid nuvarande Trekantens förskola, så att den kan 
innehålla en ny skola. 

att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i uppdrag att vidta särskilda 
trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att säkra skolvägarna kring den nya 
-skolan samt skolvägar från Borggårdsomradet till den nya skolan, 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 13(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-27 

Forts. §32 

Yrkanden 

Carina Dilton (S) yrkar på att få med en skrivning om barnperspektivet 
planen. 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att uppdra å t Stadsbyggnadskontoret 
att sända ut förslag till detaljplan för Gullåkra 1:159 m fl, Skola i norra 
Staffanstorp på samråd samt avslag på Carina Dilton (S) tilläggsyrkande 
med motiveringen att samhällsplanering innebär att beakta olika 
samhällsgrupper, olika allmänna intressen samt att väga dessa till en helhet 
så att en hållbar samhällsutveckling uppnås. 

Beslutsgång 

Ordföranden stä ller Carina Diltons (S) yrkande om att barnperspektivet 
beaktas i planen mot eget yrkande och finner att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden har beslutet i enlighet med eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

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

Omröstningsresultat 

Med 6 ja-röster för ordförandens yrkande och 5 nej-röster för Carina 
Diltons (S) yrkande, beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 
enlighet med ordförandens yrkande att uppdra åt Stadsbyggnadskontoret 
att sända ut förs lag till detaljplan för Gullåkra 1:159 m fl, Skola i norra 
Staffanstorp på samråd. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

t:T 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 14(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 201 6-04-27 

Ordinarie ledamöter Tjänstgörande ersättare Ja Nei Avstår 
Carina Dilton (S) X 
Björn Larsson (C) X 
Björn Stigborg (S) X 
Maria Leijman (M) X 
Renee Stigborg (S) X 
Eric Hamilton (M) Rune Lindahl (M) X 
Mats- Åke Westeson (SD) X 
Isabella Månsson (M) Jurgis Porutis (M) X 
Kent Lindelöf (MP) X 
Mats Flankör (L) X 
Eric Tabich (M) X 
Totalt 6 5 

Reservationer 

Carina Dilton (S) reserverar sig skriftligen till förmån för eget yrkande, se 
bilaga 2. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-14 
Plan- och illustrationskarta justerad 2016-04-27 
Planbeskrivning 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Reservation 
Förslag till detaljplan för Gullåkra 1:159 m.fl, 
Skola i Norra Staffanstorp, beslut om samråd 

Vi Socialdemokrater reserverar oss mot del av beslutet i Miljö- och 
Samhällsbyggnads-nämnden 2016-04-27, förslag till detaljplan för 
Gullåkra 1:159 m.fl, Skola i Norra Staffanstorp. 

Ärendet gäller en detaljplan för en ny grundskola på ett område vid Trekanten. En skola 
som skall ta emot upptill 550 elever. En skola med en tillhörande idrottshall. 
En skola som kommer ligga nära en idag ganska bred väg, Genvägen samt ett äldre 
bostadsområde. Detaljplanen kommer att kräva en del trafiklösningar för att garantera 
trafiksäkerheten för såväl de som redan bor i närliggande områden men även för alla de 
barn som skall ta sig till skolan. 

Vi Socialdemokrater yrkade på att det skulle tas med en skrivning om barnperspektivet, 
om hur vi hanterar det i planen. Vi tycker att barnperspektivet är viktigt i alla planer 
men speciellt en plan som gäller ett nybygge av en skola och där det är extra viktigt att 
planera för säkra skolvägar. Detta röstades ner av Moderaterna, Liberalerna samt 
Centerpartiet. I en tid då FN:s barnkonvention snart ska bli lag väljer den moderatledda 
alliansen att nonchalera barnperspektivet i en detaljplan som gäller en skola. Detta är 
anmärkningsvärt i allra högsta grad. 

Staffanstorp 2016-04-27 
För Socialdemokraterna 

Carina Dilton (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 15(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-04-27 

§33 Nytt vägnamn på infartsvägen till Stanstorp 5:308 
11 logistiktomten 11 

2016-MOS-66 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta vägnamnet Logistikvägen på kommande infartsväg till Stanstorp 
5:308 "Logistiktomten" . 

Ärendebeskrivning 

Vägnamn i nya detaljplaner antas normalt i samband med detaljplanens 
antagande. När detaljplanen för del av Stanstorp 5:1, Västra infarten 
antogs så togs ej beslut om vägnamn på infartsvägen till 
detaljplaneområdet. I detaljplaneprocessen har man a lltid kallat 
infartsvägen för just Logistikvägen, varför detta namn förordas. Exakt 
placering av infartsvägen till detaljplaneområdet är i dagsläget ej bestämt. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att anta vägnamnet Logistikvägen 
på kommande infartsväg till Stans torp 5 :308 "Logistik tomten". 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-30 
Kartut~rag som visar detaljplaneområdets utbredning 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

16(34) 

DATUM: 2016-04-27 

§34 Riktlinjer avseende nybyggnadskarta/ utstakning/ 

lägeskontrol I 

Ordförandens signatur 

ET 

2016-MOS-62 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att upphäva tidigare riktlinjer avseende utstakning, lägeskontroll och 
nybyggnadskartor, samt 
att anta riktlinjer avseende utstakning, lägeskontroll och nybyggnadskartor 
daterad 2016-04-01 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggna dsnämnden beslutade att anta gä llande riktlinjer 
avseende utstakning, lägeskontroll samt nybyggnadskartor 2006-09-13. 
Enligt plan- och bygglagen är det miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
som beslutar om när utstakning, lägeskontroll samt nybyggnadskarta krävs. 
För att förenk la den dagliga handläggningen av ärenden samt att 
hanteringen ska bli likadan för samtliga sökande, så är det viktigt med 
tydliga riktlinjer. 

Miljö- och byggenheten kan efter en genomgång av antagna r iktlinjer 
konstatera att det föreligger ett behov av att ändra dessa, då förändringar 
har skett i plan- och bygglagen samt att miljö- och bygg tillsammans med 
GEO-info har ett behov av att höja kvalitetskraven på våra underlag. 
Kvalitetshöjningen består i att vi ser ett behov av att få in enklare 
nybyggnadskartor även vid enklare ä renden, för att vi i bygglovsskedet ska 
kunna säkerställa att byggnaderna placeras rätt i förhållande ti ll 
fastighetsgränsen . Vidare förändras kraven för när vi kräver lägeskontroll 
samt utstakning, detta för att säkerställa att byggnaderna verkligen placeras 
enligt gä llande bygglov. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att upphäva tidigare riktlinjer 
avseende utstakning, lägeskontroll och nybyggnadskartor, samt 
att anta riktlin jer avseende utstakning, lägeskontroll och nybyggnadskartor 
daterad 2016-04-01 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar a tt det endast förel igger ett förs lag till beslut och 
finner att miljö- och samhällbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Justerandes signatur Utd r agsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 17(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-27 

Forts. §34 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-01 
Tidigare riktlinjer beslutade av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 
§ 106/06 
Riktlinjer för utstakning, lägeskontroll samt nybyggnadskartor daterad 
2016-04-01 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

18(34) 

DATUM: 2016-04-27 

§35 Gullåkra 1 :2 förhandsbesked för ett enbostadshus 
2016-MOS-64 

Ordförandens signatur 

tl 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende 
nybyggnad av enbostadshus på del av fastigheten Gullåkra 1:2 Förslaget 
bedöms förenligt med intentionerna i gällande översiktsplan eftersom 
föreslagen lokalisering ligger i anslutning till befintlig mindre husgrupp och 
att den föreslagna lokaliseringen inte bedöms innebära några men för 
pågående jordbruksverksamhet och bedöms inte heller innebära någon 
negativ påverkan av riksintresset för naturmiljövården. 

Vid ansökan om bygglov kommer lov att beviljas under förutsättning: 
att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar en tillfredsställande 
dagvattenhantering. Utgångspunkten är att a llt dagvatten ska tas omhand 
inom den egna fastigheten. Går inte det ska avtal upprättas med berörd part 
så att vattnet kan avledas till annan fastighet och/ eller dikningsföretag. 
Sådant avtal ska i så fa ll uppvisas innan bygglov lämnas, 

att sökanden inför kommande bygglovprövning, med en bullerutredning, 
redovisar hur riktvärdena för trafikbuller uppfylls. 

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 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 . 

Ärendebeskrivning 

Ärende 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av 
rubricerad fastighet 

Befintliga förhå llanden 
Gullåkra 1:2 är en fastighet om 21 480 m2, taxerad som bebyggd 
lantbruksenhet. Fastigheten är belägen inom Gullåkra by strax norr om 
Staffanstorp. 
Gullåkra är en jordbruksby, vars existens finns belagd från medeltiden, men 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 19(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-27 

Forts. §35 

som på grund av sitt för jordbruket gynnsamma läge på sydvästmoränen 
sannolikt är äldre än vad som framgår av källorna. Att mycket tidig 
bosättning har funnits inom området framgår av de fornfynd som har gjorts 
i Gullåkra mosse och av tidigare förekomst av nu helt utplånade gravar. 
Gullåkra är en av de bäst bevarade byarna i kommunen, något som i hög 
grad kan tillskrivas det sätt på vilket enskiftet genomfördes år 1812. Vid 
skiftet fick sålunda endast två av de inalles sju gårdarna lämna byn 

Planläge 
För fastigheten gäller områdesbestämmelse K19, antagen 21 oktober 1996. 
Av bestämmelserna framgår att området är en värdefull kulturmiljö som i 
huvudsak avses för jordbruks- och bostadsändamål, med inslag av annan 
verksamhet i mindre omfattning som låter sig väl inpassas i miljön. Vid 
prövning av enstaka ny byggnad bör beaktas, om företaget kan medverka 
till att den befintliga miljön bevaras och levandegörs. 
Avseende placering och utformning av byggnad framgår det att byggnad 
inte får placeras närmare gräns mot granntomt än 4,0 meter och inte 
närmare gräns mot samfälld väg än 6,0 meter. Ny byggnad ska anpassas till 
befintlig bebyggelse vad gäller såväl placering, skala, proportioner, höjd och 
taklutning som yttre utformning i övrigt, materialval och färgsättning. 

Ärendets handläggning 
Berörds grannar har hörts. 
(personuppgift), (personuppgift), har i yttrande framfört att man inte 
generellt sätt motsätter sig byggnation på grannfastigheten men då deras 
hus ligger nära fastighetsgränsen i öster så man anser att avstånd mellan 
huvudbyggnaderna bör vara så stort som möjligt. 
(personuppgift), (personuppgift), har i yttrande framfört att fastigheten 
(personuppgift) har en dagvattenledning som är placerad i området där 
sökanden vill stycka av och att man vill ha ett servitut på denna ledning. 
Vidare framför man att en dagvattenledning som tillhör dikningsföretaget 
Tirup-Gullåkra-Staffanstorp är beläget i området. Eventuell byggnation ska 
placeras på behörigt avstånd från denna ledning. 
Några andra yttranden från grannar 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. 

Tekniska enheten/trafik har i yttrande framfört att Gullåkra 1:2 ansluter till 
den statliga vägen Knästorps kvarnväg genom den enskilda vägen Gullåkra 
byaväg. Längs Knästorps kvarnväg finns en separat cykelväg som går 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 20(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-27 

Forts. §35 

mellan Hjärup och Staffanstorp. 
Den föreslagna avstyckningen för ett enbostadshus ligger ca 600 meter från 
närmsta hållplats för regionbusstrafik. På merparten av sträckan finns 
separat ge-väg och för övriga sträckan i blandtrafik på den enskilda vägen 
med liten trafikmängd. En förutsättning för bygglov är att "Föreskrifter om 
avfallshantering för Staffanstorps kommun", antagen av 
Kommunfullmäktige kan följas. Föreskrifterna innebär bl a att sopbilen inte 
får backa vid hämtning av avfallet. Avfallet kan hämtas upp vid Gullåkra 
byaväg och det måste då finnas en plats för uppställning av avfallstunnor 
vid vägen på mark som fastighetsägaren ha r rådighet över. Det måste 
säkerställas av vägföreningen/samfällighetsföreningen för Gullåkra byaväg 
har rättighet till en vändplats/-slinga för sopbilen i slutet av vägen. 
Vändplanen/-slingan måste fungera för sopbilen och är det en vändplats ska 
den ha 18 meters diameter plus hindersfri remsa om ca 1,5 meter. Idag 
finns en vändslinga i slutet av vägen på privat mark Gullåkra 4:1. 

Miljöenheten har i yttrande framfört att så länge hushållsspillvatten 
genomgår godkänd avloppsrening enligt gällande lagstiftning, dvs. i detta 
fall ansluts till det kommunala avloppsnätet, har Miljöenheten inget att 
erinra mot ett positivt förhandsbesked. 

Bedömning 
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 fö r 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 loka liseras till lämplig mark med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, 
avfallshantering, elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. 
Stadsbyggnadskontoret vill upplysa om att dikningsföretag inte ingår i den 
sakägarkrets som hörs i förhandsbesked och bygglov. Däremot måste 
sökanden uppfylla sina skyldigheter gentemot dikningsföretaget enligt de 
regler, lagar och avtal som berör detta. Det är dock något som är skilt från 
handläggningen av förhandsbesked och bygglov. Likaså är frågan om 
servitut för Gullåkra 6:2s användning av dagvattenledning på Gullåkra 1:2s 
mark ett helt separat ärende som får avgöras gemensamt av 
fastighetsägarna och eventuellt registreras hos lantmäteriet. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Forts. §35 

Stadsbyggnadskontoret gör bedömningen att avfallshanteringen går att 
anordna, antingen genom att en vändplats anordnas av 
gemensamhetsanläggningen eller att en plats anordnas ute vid knästorps 
kvarnväg för hela Gullåkra by. Ändringen i gemensamhetsanläggningen är 
dock något som måste göras tillsammans med alla medlemmar i 
anläggningen i syfte att få en långsiktigt hållbar lösning. I dagens läge kan 
fastighetsägaren för Gullåkra 4: 1 hindra sopbilen från att vända då den 
idag kör över privat mark. 
Vidare gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att den tilltänkta 
byggnationen inte riskerar att hamna inom ett område där gällande buller 
krav inte kan uppfyllas men sökanden erinras om att exakta beräkningar 
enligt gällande bestämmelser måste göras och redovisas i en lovansökning. 
Slutligen gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att den tilltänkta 
byggnaden ligger inom en befintlig by och de fasader som har lämnats in 
visar på en byggnad som kan passa utmärkt in i omgivningen. Ett 
förhandsbesked prövar bara förutsättningarna för den tilltänkta 
användningen på platsen och exempelvis inte slutgiltig placering av 
byggnader och dylikt. Det bör dock påpekas att byggnaderna bör placeras 
minst 8 meter från befintlig huvudbyggnad på grannfastigheten för att inte 
få problem med brandkrav. 
Förutsättningar för att, enligt 2 och 8 kapitlet och 9 kap 17 § plan- och 
bygglagen, lämna ett positivt förhandsbesked finns. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att lämna positivt förhandsbesked 
på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av enbostadshus på del av 
fastigheten Gullåkra 1:2 Förslaget bedöms förenligt med intentionerna i 
gällande översiktsplan eftersom föreslagen lokalisering ligger i anslutning 
till befintlig mindre husgrupp och att den föres lagna lokaliseringen inte 
bedöms innebära några men för pågående jordbruksverksamhet och 
bedöms inte heller innebära någon negativ påverkan av riksintresset för 
naturmiljövården. Att vid ansökan om bygglov kommer lov att beviljas 
under förutsättning: 
att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar en tillfredsställande 
dagva ttenhantering. Utgångspunkten är att allt dagvatten ska tas omhand 
inom den egna fastigheten. Går inte det ska avtal upprättas med berörd part 
så att vattnet kan avledas till annan fastighet och/ eller dikningsföretag. 
Sådant avta l ska i så fall uppvisas innan bygglov lämnas, att sökanden inför 
kommande bygglovprövning, med en bullerutredning, redovisar hur 
riktvärdena för trafikbuller uppfylls. Att byggnaden anpassas till i 
närområdet belägen bebyggelse vad gäller såväl placering, skala, 

Justerandes signatur U td r agsbestyrka n de 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 22(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-27 

Forts. §35 

proportioner, höjd och taklutning som yttre utformning i övrigt samt 
materialval och färgsättning, att erinra sökanden att förhandsbeskedet inte 
innebär att åtgärden 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 gälla. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse daterad 2016-03-31 
Ansökan inkommen 2016-02-02 
Situationsplan inkommen 2016-02-02 
Husförslag (plan & fasad) inkommen 2016-02-02 
Yttrande från Gullåkra 5:1 daterad 2016-03-29 
Yttrande från Gullåkra 6:2 daterad 2016-03-30 
Yttrande Miljöenheten daterad 2016-03-30 
Yttrande Tekniska enhetenff rafik daterad 2016-03-29 
Yttrande Tekniska enhetenN A daterad 2016-03-30 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 23(34) 
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§36 Tidsbegränsning av parkering på Apoteksgatan, 

Mårtensgatan, Norregatan, Södergatan och Biblioteksgatan 
2016-MOS-63 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokala 
trafikföreskrifter för parkeringsplatserna på Apoteksgatan, Mårtensgatan, 
Norregatan, Södergatan och Biblioteksgatan i enlighet med aktuellt förslag 
till förändrade parkeringsrider, 
att skicka dessa lokala trafikföreskrifter till Polismyndigheten för yttrande 
samt 
art om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av dessa lokala trafikföreskrifter. 

Ärendebesk rivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fa ttade den 26 maj 2015, 2015-
MOS-2, beslut om att parkeringstiden för parkeringsplatserna längs 
Storgatan skulle förlängas till två timmar. Förslag har inkommit att denna 
tidsbegränsning även bör gälla för parkringsplatserna på övriga gator i 
Staffantorps centrum som ligger i anslutning till Storgatan, dvs 
Apoteksgatan, Mårtensgatan, Norregatan, Söderga tan och Biblioteksgatan. 

Detta innebär att följande lokala trafikföreskrifter behöver upphävas och 
ersättas med nya lokala trafikföreskrifter: 
LTF nr 1230 2009-0056 M årtensga tan, LTF nr 1230 2009-0057 
Biblioteksgatan, LTF nr 1230 2009-0059 Biblioteksgatan, LTF nr 1230 
2010-0006 Apoteksgatan, LTF nr 1230 2010-0024 Norregatan, LTF nr 
1230 2010-0027 Södergatan och LTF nr 1230 2015-0022 Norregatan. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta a tt ge trafik- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta loka la trafikföreskrifter för 
parkeringsplatserna på Apoteksgatan, M årtensgatan, Norrega tan, 
Södergatan och Biblioteksgatan i enlighet med aktuellt förslag till 
förändrade parkeringstider, a tt skicka dessa lokala trafikföreskrifter till 
Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från 
remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av dessa 
lokala trafikföreskrifter. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-29 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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§37 Antagande av nya lokala föreskrifter för att skydda 

människors hälsa och miljön i Staffanstorps kommun 
2016-MOS-53 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta föreslå kommunfullmäktige besluta 

att med upphävande av nu gällande lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön, anta lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön i Staffanstorps kommun, daterad 2016-03-29. 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade 2009-11-30 (§ 108) att anta gällande lokala 
hälsoskyddsföreskrifter, föreskrifterna trädde i kraft 2010-01-01. 
Miljöbalken (1998:808) och förordning {1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd ger kommunen möjlighet att utfärda lokala 
föreskrifter om tomgångskörning, skydd av vattentäkt, eldning, tillstånd för 
vissa typer av djur inom detaljplanelagt område m.m. 

Miljö- och byggenheten kan efter genomgång av gällande lokala föreskrifter 
konstatera att revideringsbehov föreligger. Tydlighet har varit en viktig 
aspekt vid översynen samt att uppdatera lagstiftningshänvisningar. I arbetet 
har vi utgått från Sveriges Kommuner och Landstings underlag. Förslag till 
nya föreskrifter bifogas. I förslaget har följande ändringar gjorts. 

Paragraf 2, punkt 1 har ändrats så att minigris inkluderas bland de djur 
som det krävs tillstånd för att hålla inom område med detaljplan. Detta är 
för att förtydliga vilka djur som det krävs tillstånd för eftersom det har 
förekommit att medborgare tolkat det som att minigris inte är inkluderat i 
begreppet svin och därmed trott att man inte behöver söka tillstånd för 
minigris vilket riskerar att leda till olägenhet och klagomål. 

Paragraf 4 har ändrats så att hänvisning till inaktuell lagstiftning har tagits 
bort. När det gäller spridning i anslutning till ett område med detaljplan har 
ändring gjorts från att inte vara tillåtet närmre än 100 meter till att vara 
beroende av rådande omständigheter enligt följande; 
1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder och 
vindförhållanden som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt 
väder med vind från bebyggelsen innebär minst risk. 
2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen. 

Det som har störst effekt på om slamspridning kommer att leda till 
olägenhet för omgivningen är hur man genomför slamspridningen och 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26(34) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-04-27 

Forts. §37 

under vilka väderförhållanden den genomförs. Dessutom är gränsen på 100 
m från detaljplanelagt område väldigt svår att praktiskt rätta sig efter och 
för kontrollmyndigheten att kontrollera. Därför anser Miljö- och 
byggenheten att begränsningen av spridning av slam inom 100 meter från 
detaljplanelagt område kan tas bort och ersättas med ovanstående punkter 
om hur man ska gå tillväga vid slamspridning. 

Det är dock fortsatt så att vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan 
orenlighet gäller, utöver vad som följer av Statens jordbruksverks 
föreskrifter, att det inte får spridas inom område med detaljplan avsedd för 
bebyggelse. Förbudet gäller inte för spridning av väl brunnen gödsel i ringa 
omfattning. 

Paragraf 9 har fått en ny formulering. I stället för att man ska söka tillstånd 
finns det ett förbud mot att bränna halm på åkermark inom kommunen och 
möjlighet finns att söka dispens. Vi anser att detta blir en tydligare och 
skarpare formulering. Vid öppen eldning med halm är förbränningen helt 
okontrollerad och kan leda till höga halter av stoft och luktande ämnen. 
Föroreningarna kan transporteras in över bostadsområden som rökmoln. 

Paragraf 10 har fått en uppdaterad formulering. Innebörden i paragrafen är 
densamma men i den nya formuleringen hänvisar vi direkt till var man 
hittar kraven på vad en ansökan eller anmälan ska omfatta. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta föreslå kommunstyrelsen besluta 
föreslå kommunfullmäktige besluta att med upphävande av nu gällande 
lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, anta lokala 
föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i Staffanstorps 
kommun, daterad 2016-03-29. 

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

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Beslutsunderlag 

T jänsteskrivelse da terad 2016-04-06 
Förslag till nya lokala fö reskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön i Staffanstorps kommun, da terad 2016-03-29 
N u gällande lokala föreskrifter fö r att skydda människors hälsa och miljön 
i Staffanstorps kommun, antagen av kommunfullmäktige § 108/09 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 
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§38 Ekonomisk uppföljning januari- mars år 2016 
2016-MOS-27 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna månadsuppföljningen för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för januari-mars 2016. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska, i enlighet med 
ekonomistyrdirektivet, lämnas till nämnd för beslut. Detta är den första 
uppföljningen för 2016. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (!vl) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att godkänna månadsuppföljningen 
för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för januari-mars 
2016. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-23 
Ekonomisk uppföljning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden januari
mars 2016 

Ordförandens signatur Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 
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§39 Redovisning av delegationsbeslut - trafikärenden
2016-MOS-1 

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 Eric Tabich (M) 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 samhällbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med 
detta. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-31 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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§40 Redovisning av delegationsbeslut - miljöärenden 
2016-MOS-2 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i miljöärenden under 
perioden 2016-02-05 - 2016-03-31 

Ärendebeskrivning 

Miljöinspektörerna (JM),(CL), (MÅ), (KALi) och (GE) har, med stöd av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 29/2013 samt 
vida rede lega tionsbeslut 
2013-08-22, fattat beslut i ärenden under perioden 2016-02-05-2016-03-31 
enligt förteckning. 
Förkortningar handläggare: 
JM= Jessica Malm, MÅ=Margret Åkesson, GE=Göran Eriksson, KALi= 
Katia Lilja, CL=Charlotte Leander. 
Förkortningar åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut i miljöärenden under perioden 2016-02-05 - 2016-03-31 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-3 1 
Ärendelista 2016-02-05 - 2016-03-31 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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§41 Redovisning av delegationsbeslut - byggärenden 
2016-MOS-3 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i byggärenden under 
perioden 2016-02-04 - 2016-03-31 

Ärendebeskrivning 

Stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören har, med stöd 
av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation§ 59/2014, fattat 
beslut i ärenden under perioden 4 februari 2016 till och med 31 mars 2016 
enligt förteckning. 

Förkortningar åtgärdstyp: 
DELADM = delegationsbeslut administrativt 
DELANM = delegationsbeslut anmälan 
DELBL = delegationsbeslut bygglov 
DELBLT = delegationsbeslut, tidsbegränsa t 
DELISL = delegationsbeslut interimistiskt slutbesked 
DELRL = delegationsbeslut rivningslov 
DELML = delegationsbeslut marklov 
DELSB = delegationsbeslut slutbevis (enligt plan- och bygglagen 1987:10) 
DELSL = delegationsbeslut slutbesked 
DELST = delegationsbeslut startbesked 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut i byggärenden under perioden 2016-02-04 - 2016-03-31 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-31 
Ärendelista byggärenden 2016-02-04 - 2016-03-31 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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§42 Redovisning av delegationsbeslut- ordföranden 

Ordförandens signatur 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

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

Beslut om att preliminärt godkänna utlå tande efter granskning av detaljplan 
för del av Stanstorp 1:6, Roos Park. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-04-13 

J usterandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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§43 Redovisning av meddelanden 2016 
2016-MOS-6 

Ordförandens signatur 

Ef 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna. 

Beslutsunderlag 

a) Beslut från Transportstyrelsen 2016-02-16 varvid Transportstyrelsen 
beslutar att avskriva ärendet gällande Länsstyrelsens beslut om 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade (2016-MOS-7-7). 

b) Beslut från Länsstyrelsen 2016-03-18 varvid Länsstyrelsen beslutar 
att avslå överklagandet gällande förhandsbesked för två 
enbostadshus på fastigheterna Nevishög 15:131 respektive 15:132 
(2014-39) 

c) Beslut från Länsstyrelsen 2016-03-21, gällande förhandbesked för 
enbostadshus på fastigheten Stanstorp 6:6, varvid Länsstyrelsen 
upphäver det överklagande beslutet och visar ärendet åter till Miljö
och samhällsbyggnadsnämnden för vidare handläggning samt nytt 
beslut (2014-43 7) 

Justera ndes signatu r Utdragsbestyrkande 
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§44 Övrigt 

Ordförandens signatur 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden avtackar Kent Lindelöf (MP) för sin 
tid som ledamot. 

Jonas Bergenudd, bygglovsarkitekt svarar på frågor kring beslut från 
Länsstyrelsen om förhandsbesked på fastigheterna Nevishög 15: 131 
respektive 15: 132 samt Stanstorp 6:6. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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