
Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträde 

Sammanträdesda tum: 
Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Beslutande: 

Ersättare: 

Övriga deltagare: 

J usterande: 
Justering: 

Underskrifter: 

2016-06-08 
18.00-20.15, ajournering 19.00-19.10 
Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
§§ 45-73 

Eric Tabich (M) ordförande 
Carina Dilton (S) Björn Larsson (C) 
Björn Stigborg (S) Maria Leijman (M) 
Renee Stigborg (S) Eric Hamilton (M) 
Mats-Åke Westeson (SO) Rune Lindahl (M) 
Marcus Sollven (S) Mats Flankör (L) 

Sune Cederpil (M) 
Jurgis Porutis (M) 
Ulla Winrup (SO) 

Fredrik Olson (S) 
Olle Althin (SPI) 

Pontus Borgstrand, Stadsbyggnadschef 
Charlotte Leander, Bygg- och miljöchef 
Sofia Carlsson-Tjernström, Planarkitekt 
Lisa Callreus, Trafik- och exploateringsingenjör 
Love Kisiel, Planarkitekt §§45-53 
Alexander Jönsson, Byggnadsinspektör §§45-54 
Jonas Bergenudd, Bygglovsarkitekt §§45-55 
Josefina Andersson, Arkivarie §§45-48 
Louise Lagesson, nämndsekreterare 

Carina Dilton (S) 
Rådhuset, 2016-06-17, klockan 08.00 

Sek#,!;!,~tl~ft! ----

Ordförande Eric Tabich (M) 

~~~~ 
Justerande Carina Dilton (S) 

Ordfora ndens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

1(48) 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2(48) 
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Anslag/Bevis 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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Sammanträdestid: 
Plats: 
Paragrafer: 

Anslag sätts upp: 
Anslag tas ner: 
Protokollet förvaras 
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Rådhuset, sammanträdesrum Bjällerup 
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DATUM: 2016-06-08 

§73 Övrigt .............. .......................... ..... .......................................................... 48 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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DATUM: 2016-06-08 

§45 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 fredagen den 17 juni 2016, klockan 
08.00 . 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-06-08 
Staffanstorps 

kommun 

§46 Godkännande av föredragningslistan 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 7(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

§47 lnformationshanteringsplan för allmänna handlingar inom 

styrande och stödjande verksamheter - nämnder 

2016-MOS-20 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta Informationshanteringsplan för handlingar inom styrande och 
stödjande verksamheter - nämnder, samt 
att upphäva samtliga tidigare informa tionshanteringsplaner 
(dokumenthanteringsplaner) som rör miljö- och 
samhällsbyggandsnämndens verksamheter. 

Ärendebeskrivning 

Enligt Staffanstorps kommuns arkivreglemente § 5 ska alla myndigheter 
upprätta informationshanteringsplaner. En gemensam 
informationshanteringsplan för nämndernas/styrelsens allmänna handlingar 
inom styrande och stödjande verksamheter har tagits fram. Syftet är att 
handlingar inom dessa verksamhetsområden ska hanteras lika oavsett 
nämnd eller styrelse. 
lnformationshanteringsplanen fungerar som ett styrdokument för flödet av 
allmänna handlingar inom verksamheterna. Planen anger hur handlingar 
ska hanteras från att de upprättas eller inkommer till att de slutarkiveras 
eller gallras. Informationshanteringsplanen fungera r även som ett 
gallringsbeslut för många handlingstyper. Förutom uppgift om handlingar 
ska bevaras eller gallras ges anvisningar om registrering, förvaringspla ts, 
sekretess och när handlingar ska levereras till kommunarkivet samt övriga 
upplysningar som kan vara av värde för att veta hur handlingar ska 
hanteras. På så sätt ger informationshanteringsplanen myndigheten 
nödvändig kontroll och överblick över sina allmänna handlingar och 
samtidigt förbättras allmänhetens möjlighet till insyn och till eftersökning 
av information hos myndigheten. 
Översyn av informationshanteringsplanen ska göras årligen och revideras 
vid behov. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att anta lnformationshanteringsplan 
för handlingar inom styrande och stödjande verksamheter - nämnder, samt 
att upphäva samtliga tidigare informationshanteringsplaner 
(dokumenthanteringsplaner) som rör miljö- och 
samhälJsbyggandsnämndens verksamheter. 

Ordförandens sig natur Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens sig natur 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

Forts. §47 

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 2016-04-11 
Informationshanteringsplan för handlingar inom styrande och stödjande 
verksamheter - nämnder daterad 2016-03-18 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

§48 lnformationshanteringsplan för kärnverksamheter inom 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

2016-MOS-25 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta Informationshanteringsplan för kärnverksamheter inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 

Verksamheterna under miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har, efter 
samråd med arkivarien, upprättat en informationshanteringsplan i enlighet 
med Staffanstorps kommuns arkivreglemente 5 §. 
Informationshanteringsplanen är ett styrdokument för flödet av allmänna 
handlingar inom verksamheterna. Planen anger hur handlingar ska hanteras 
från att de upprättas eller inkommer till att de slutarkiveras eller gallras. 
Informationshanteringsplanen fungerar även som ett gallringsbeslut för 
många handlingstyper. Förutom uppgift om handlingar ska bevaras eller 
gallras ges anvisningar om registrering, förvaringsplats, sekretess och när 
handlingar ska levereras till kommunarkivet samt övriga upplysningar som 
kan vara av värde för att veta hur handlingar ska hanteras. På så sätt ger 
informationshanteringsplanen myndigheten nödvändig kontroll och 
överblick över sina allmänna handlingar och samtidigt förbättras 
allmänhetens möjlighet till insyn och till eftersökning av information hos 
myndigheten 
Översyn av informationshanteringsplanen ska göras årligen och vid behov 
ska planen revideras. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att anta lnformationshanteringsplan 
för kärnverksamheter inom miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 

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 2016-03-21 
Informationshanteringsplan för kärnverksamheter inom miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden daterad 2016-05-06 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 10(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

§49 Detaljplan för Hjärup 8:230 och del av 4:2, 

Klockaregårdsvägen; beslut om antagande (dnr P0010/2014) 

2015-MOS-36 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna granskningsutlåtandet samt 
att anta detaljplanen för Hjärup 8:230 och del av 4:2, Klockaregårdsvägen, 
i enlighet med bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen (2010:900) 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ny bostadsbebyggelse längs 
Klockaregårdsvägen i Hjärup, på den plats där de före detta 
bankbyggnaderna står. Inom området bedöms åtta radhus kunna uppföras. 

Planområdet består av fastigheten Hjärup 8:230 vars areal uppgår till 
knappt 0,2 ha. Fastigheten ägs av Staffanstorps kommun som har tecknats 
föravtal till markanvisningsavtal med Darjac Fastigheter AB gällande 
exploatering av fastigheten. 

Detaljplanen handläggs med normalt förfarande. 

Tidigare beslut 
I kommunens översiktsplan Framtidens kommun - perspektiv 2038, 
antagen av kommunfullmäktige 2009-11-30 och aktualiserad 2011-10-24, 
anges att området ska utvecklas som en varierad boendemiljö med 15-30 
bostäder per hektar. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2014-10-29 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för Hjärup 8:230, 
Klockaregårdsvägen, i enlighet med 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-10-07 att låta sända 
ut förslag till detaljplan för Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen på samråd 
enligt bestämmelserna i 5 kap 11-13 samt 17 §plan-och bygglagen 
(2010:900). Samråd pågick 2015-10-26 - 2015-11-23. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-02 att godkänna 
samrådsredogörelsen, samt att låta sända ut förslag till detaljplan för 
Hjärup 8:230, Klockaregårdsvägen på granskning enligt bestämmelserna i 5 
kap 18-21 och 23-24 §plan-och bygglagen (2010:900). Granskning pågick 
2016-03-07 - 2016-04-03 . 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-06-08 

Forts. §49 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att godkänna granskningsutlåtandet 
samt att anta detaljplanen för Hjärup 8:230 och del av 4:2, 
Klockaregårdsvägen, i enlighet med bestämmelserna i 5 kap plan- och 
bygglagen (2010:900) 

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 2016-05-11 
Planbeskrivning 
Plan- och illustrationskarta 
Granskningsutlå tande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 12(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

§50 Ändring av detaljplan för del av Brågarp 6:159; beslut om 

uppdrag samt beslut om samråd 

2016-MOS-108 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta ändring av detaljplan för 
del av Brågarp 6: 15 9, Kometen, östra delen i enlighet med bestämmelserna i 
5 kap plan- och bygglagen samt 
att låta stadsbyggnadskontoret sända ut ändring av detaljplan för del av 
Brågarp 6:159, Kometen, östra delen på samråd i enlighet med 
bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen. 

Ärendebeskrivning 

Planens syfte är att ändra markanvändningen från allmänt ändamål till 
småindustri och kontor. Detta för att möjliggöra för andra verksamheter än 
statliga och kommunala inom planområdet. Ändamålsbestämmelsen är 
anpassad till angränsande område söder om Kornetvägen. 

I det aktuella planområdet, inom den östra delen av fastigheten Brågarp 
6: 159 anger gällande detaljplan A-allmänt ändamål. Den västra delen av 
fast igheten (som inte omfattas av planändringen) utgörs av bebyggelse som 
innehåller Räddningstjänsten, Kornetskolan och Staffanstorps 
kommunfastighets kontor. Planområdet angränsar i söder mot 
Kornetvägen, i norr mot järnvägsspår (Simrishamnsbanan) och i väster mot 
Riksväg 108. 

Planområdet är ca 1 ha stort och Staffanstorps kommunfastigheter äger 
marken. 

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

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Carina Dilton 
(S), att uppdra å t stadsbyggnadskontoret att upprätta ändring av detaljplan 
för del av Brågarp 6: 159, Kometen, östra delen enlighet med 
bestämmelserna i 5 kap plan och bygglagen samt att låta 
stadsbyggnadskontoret sända ut ändring av detaljplan för del av Brågarp 
6:159, Kometen, östra delen på samråd i enlighet med bestämmelserna i 5 
kap plan- och bygglagen. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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kommun 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 2016-06-08 

Forts. §50 

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 2016-05-18 
Planbeskrivning 
Ortofoto 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-06-08 

§51 Ändring av detaljplan för Hemmestorp 3:15 mfl, 

Hemmestorps Industriområde; beslut om uppdrag samt 

beslut om samråd 

2016-MOS-109 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att uppdra år stadsbyggnadskontoret att upprätta ändring av detaljplan för 
Hemmestorp 3:15 m fl, Hemmestorps Industriområde i enlighet med 5 kap 
plan- och bygglagen, samt 
att låta Stadsbyggnadskontoret sända ut förslag till ändring av detaljplan 
för Hememstorp 3:15 m fl, Hemmestorps Industriområde på samråd i 
enlighet med 5 kap plan- och bygglagen. 

Ärendebeskrivning 

Ändringen syftar till att skapa en större flexibilitet i utformningen av 
bebyggelsen. Detta görs genom att ett antal planbestämmelser ändras och 
tas bort. 

Planområdet är beläget i Hemmestorps industriområde i östra delen av 
Staffanstorp. Området avgränsas i väster av Riksväg 108, i öster av 
Vesumsvägen samt i norr respektive söder av befintligt verksamhetsområde. 

Planområdet är ca 14 ha stort och IKANO fastigheter äger marken. 

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

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Carina Dilton 
(S), att uppdra år Stadsbyggnadskontoret att upprätta ändring av detaljplan 
för Hemmestorp 3: 15 m fl, Hemmestorps Industriområde i enlighet med 5 
kap plan- och bygglagen, samt 
att låta Stadsbyggnadskontoret sända ut förslag till ändring av detaljplan 
för Hememstorp 3:15 m fl, Hemmestorps Industriområde på samråd 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. 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 
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DATUM: 2016-06-08 

Forts. §51 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-18 
Planbeskrivning 
Ortofoto 

Justerandes signatur Utd ragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 16(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

§52 Förslag till detaljplan för Stanstorp 1: 177 m fl, Annero 

bostäder; beslut om uppdrag 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att uppdra till stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag till detaljplan för 
Stanstorp 1: 177 m fl, Annero bostäder. 

Ärendebeskrivning 

Syftet med detaljplanen är att upprätta bostäder på platsen där 
Anneroskolan tidigare haft sin verksamhet. 

Planområdet utgörs av fastigheten för dåvarande Anneroskolan samt 
angränsade närområde. Ytan ligger i ett sammanhängande grönområde och 
gränsar till ett antal bostadsområden. 

Planområdet är ca 1,8 ha (18 000 kvm) och marken ägs delvis av 
kommunen och Staffanstorps kommunfastigheter AB. 

Detaljplanen handläggs med ett utökat förfarande . 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att uppdra till stadsbyggnadskontoret 
att upprätta förslag till detaljplan för Stanstorp 1: 177 m fl, Annero 
bostäder. 

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 2016-05-12 
Ortofoto 

Ordförandens signatur J usterandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 17(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

§53 Förslag till detaljplan för Stanstorp 6:1 m fl, Vikhem IV; 

beslut om granskning 

2015-MOS-47 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna samrådsredogörelsen, samt 
att låta sända ut förslag till detaljplan för Stanstorp 6: 1 m fl, Vikhem IV på 
granskning enligt bestämmelserna i 5 kap 18-21 och 23-24 § plan- och 
bygglagen (2010:900). 

Ärendebeskrivning 

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en fortsatt utbyggnad österut av 

Vikhemsområdet i södra delen av Staffanstorps tätort. 

Planförslaget omfattar kvarter för bostäder och centrumverksamheter, yta 
för en ny skola/förskola, en ny park (Vendelparken), en förlängning av den 
delvis utbyggda Vattenparken i norr, den östra delen av Vikhems byväg och 
dess anslutning till Kronoslättsvägen i nordöst samt övrig för området 
nödvändig infrastruktur. 

Planområdet är ca 21 ha stort och utgörs av del av fastigheterna Stanstorp 

6:1, 5:1 och 4: 1 som ägs av Staffanstorps kommun. 

Tidigare beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2012-02-29 att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att upprätta förs lag till en alternativt två 
detaljplaner för Vikhem IV, i enlighet med planprogrammet för 
Vikhemsområdet och bestämmelserna i 5 kap. plan- och bygglagen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2015-12-02 att revidera 
det ursprungliga planuppdraget och utöka planområdet med ca 10 ha 
mark. Den aktuella marken omfattas sedan tidigare av detaljplanen för 
Stanstorp 4:1 m fl, Vikhem etapp III och utgörs av ännu inte utbyggda 
bostadkvarter, gator och ytor för park och fornområde. Utökningen av 
planområdet syftar till att: 
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Möjliggöra en omdragning av den östligaste delen av Vikhems 
byväg, då det framkommit att Sydvatten har en tömningsanordning 
som är placerad där Vikhems bygata möter Sydvattens två 
distributionsledningar. 

Möjliggöra ett större antal byggrätter i de östra delarna av Vikhem 
III, inom det som nu är planlagt som PARK/FORN. Ett större antal 
byggrätter ger ekonomiska förutsättningar för en slutundersökning 
av fornlämningen, vilket i sin tur innebär att en mer kvalitativ park 
kan anläggas. 

Möjliggöra en justering av bestämmelserna gällande framför allt 
byggnadshöjden för de berörda kvarteren inom Vikhem III, för att 
underlätta genomförandet av den typ av bebyggelse som avsetts 
inom området. 

Utöver ovanstående utökning av planområdet reviderades uppdraget med 
avseende på skolan inom området. Inom området ska det ges möjlighet att 
uppföra en skola alternativt en förskola med upp till 10 avdelningar. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2016-03-02 att låta sända 
ut förslag till detaljplan för Stanstorp 6: 1 m fl, Vikhem IV på samråd. 
Samråds hölls 2016-03-07 - 2016-04-03. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Carina Dilton 
(S), att godkänna samrådsredogörelsen, samt att låta sända ut förslag till 
detaljplan för Stanstorp 6: 1 m fl, Vikhem IV på granskning enligt 
bestämmelserna i 5 kap 18-21 och 23-24 § plan- och bygglagen (2010:900). 

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 2016-05-11 
Planbeskrivning 
Plankarta 
Illustra tionska rta 
Samrådsredogörelse 
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§54 Hjärup 4:283 m fl, information om underhållsplan

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att återkoppla ärendet till nämnden 
efter svar från fastighetsägaren samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 

Stadsbyggnadskontoret har av allmänheten blivit uppmärksammat på att 
det under en längre tid har förekommit bristande underhåll på fastigheterna 
(personuppgift). 

Stadsbyggnadskontorets bedömning är att det enligt gällande 
delegationsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden kan finnas 
behov att stadsbyggnadskontoret uppdrar åt sakkunnig utreda behov av 
underhållsåtgärder enligt 11 kap plan- och bygglagen. Fastighetsägaren 
kommer nu att ges möjlighet att inkomma med synpunkter på detta 
uppdrag. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret 
att återkoppla ärendet till nämnden efter svar från fastighetsägaren samt 
att lägga informationen till handlingarna. 

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 2016-05-26 
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§55 Stanstorp 6:6; ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 

av ett enbostadshus (dnr 2014-80437) 

2015-MOS-22 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten Stanstorp 6:6 under 
förutsättning 
att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar en tillfredsställande 
dagvattenhantering. Utgångspunkten är att allt dagvatten ska tas omhand 
inom den egna fastigheten. Går inte det ska avtal upprättas med berörd part 
så att vattnet kan avledas till annan fastighet och/ eller dikningsföretag. 
Sådant avtal ska i så fall uppvisas innan bygglov lämnas, 
att byggnaden anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad gäller 
såväl placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre 
utformning i övrigt samt materialval och färgsättning, 
att sökanden och framtida boende görs medvetna om kringliggande 
hästhållning och den eventuella olägenhet den kan ge upphov till samt att 
Grevie-Beden enligt kommunens översiktsplan är tänkt att utvecklas till ett 
karaktärsområde med inriktning mot hästar och/eller odling, 
att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar överenskommelse 
med Västrabedens vägförening så att de nya fastigheterna får nyttjanderätt 
till vägen samt att Vägföreningen gör en omräkning av andelstalet, 
att erinra sökanden att förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får 
på börjas, samt 
att erinra sökanden att förhandsbesked är bindande vid prövning av 
ansökan om bygglov som görs inom två år från den dag detta beslut vinner 
laga' kraft. Görs inte ansökan om bygglov inom den angivna tiden upphör 
beslutet att gälla. 

Ärendebeskrivning 

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

Befintliga förhållanden 
Del av stanstorp 6:6 är en fastighet om 68 238 m2, taxerad som bebyggd 
lantbruksenhet. Fastigheten är belägen norr om bebyggelsen på 
Dragonvägen längs med väg 11. 
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Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan eller områdesbestämmelser 
och ingår i sammanhållen bebyggelse, enligt miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens beslut den 12 juni 2013 § 50. 

I den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - Perspektiv 
2038, ligger fastigheten inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie
Beden. I de orangea karaktärsområdena uppmuntras utveckling av 
befintliga landsbygds-näringar och etablering av nya som bidrar till en 
attraktiv landsbygd. Karaktärsområdet Grevie-Beden ska, enligt Framtidens 
kommun, utvecklas med landsbygdsnäringar med inriktning mot hästar 
och/eller odling. Möjlighet ska finnas att ha häst och rida nära sitt boende 
eller odla för eget bruk eller som företagande. 

Tidigare beslut 
Bygglovsbeslut för stall och förråd på fastigheten togs på delegation den 22 
juni 2011. Planer på enbostadshus diskuterades redan då. 
Beslut om positivt förhandsbesked togs av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden den 9 september 2015 § 69. Ärendet 
överklagades varvid beslutet upphävdes då inte alla sakägare fått tillfälle att 
yttra sig innan beslut. 

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

Grannar har hörts. 
(personuppgift), (personuppgift), (personuppgift), (personuppgift) och 
(personuppgift) och (personuppgift), (personuppgift) har i nästan identiska 
yttrande framfört att man är orolig för vattenavrinningen i området och att 
dikningarna i omgivningen är hårt belastade. Vidare påtalar man att det 
inte finns en väg in i området utan att man kör på cykelvägen. Slutligen är 
man även orolig för VA-nätet. 
(personuppgift), (personuppgift) har i yttrande framfört att de tycker att 
det byggs för mycket i området, den gemensamma vägen, Dragonvägen, 
håller inte för så mycket trafik som det är idag och varje nytt hus försämrar 
detta. Man har även farhågor om hur dagvattnet hanteras och att det inte 
rinner undan i någon större utsträckning. Slutligen är man 
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orolig för att vatten- och avloppsnäten inte är tillräckligt dimensionerade 
för behoven. 
(personuppgift), (personuppgift) har i yttrande framfört att han ställer sig 
negativ till ny bebyggelse på grund av att dragonvägen, VA-nätet och 
dagvattensystemet inte klarar mer belastning. Vidare påstår han att det 
finns vattensalamandrar i området, vilket bör beaktas. 

Kommentar: 

Cykelväg får inte användas för inkörsel till fastigheten och det ska anläggas 
en väg mellan fastigheterna Nevishög 15:112 och 15:114 där det redan idag 
finns en remsa mark ut till Dragonvägen som tillhör Stanstorp 6:6. 
Misstanken om vattensalamandrar ska snabbutredas och kan leda till en 
annan bedömning av ansökan. Stadsbyggnadsförvaltningen har varit i 
kontakt med en ekolog som har god kännedom om Staffanstorp och 
kommunen gör bedömningen att det är högst osannolikt att det finns 
vattensalamandrar där byggnationen är tänkt då området inte alls har den 
karaktären som vattensalamandrar normalt lever i. 

Tekniska enheten/VA har i yttrande framfört att fastigheten ligger inom 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten och ledningar är framdragna 
till fastigheten. Kommunal dagvattenhantering finns inte inom området. 

Tekniska enheten/trafik har i yttrande framfört att "Föreskrifter om 
avfallshantering för Staffanstorps kommun", antagen av 
Kommunfullmäktige, ska följas. Föreskrifterna innebär bl a att sopbilen ur 
arbetsmiljösynpunkt inte får backa och därför måste vändmöjlighet finnas 
för sopbilen inom fastigheten. 

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

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

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

2 och 8 kapitlet och 9 kap 17 § plan- och bygglagen uppfylls i tillräcklig 
omfattning för att lämna ett positivt förhandsbesked. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att lämna positivt förhandsbesked på 
inlämnad ansökan avseende nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Stanstorp 6:6 under förutsättning att sökanden i kommande 
bygglovprövning redovisar en tillfredsställande 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 avtal 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 
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materialval och färgsättning, att sökanden och framtida boende görs 
medvetna om kringliggande hästhållning och den eventuella olägenhet den 
kan ge upphov till samt att Grevie-Beden enligt kommunens översiktsplan 
är tänkt att utvecklas till ett karaktärsområde med inriktning mot hästar 
och/eller odling, att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar 
överenskommelse med Västrabedens vägförening så att de nya fastigheterna 
får nyttjanderätt till vägen samt att Vägföreningen gör en omräkning av 
andelstalet, att erinra sökanden att 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 
den dag detta beslut vinner laga kraft. Görs inte ansökan om bygglov inom 
den angivna tiden upphör beslutet att gälla.om bygglov inom den angivna 
tiden upphör beslutet att gälla. 

Carina Dilton (S) yrkar för den Socialdemokratiska gruppens räkning 
avslag på att lämna positivt förhandsbesked pga de stora problem som 
gäller den tekniska infrastrukturen inom området vad gäller spillvatten- och 
dagvattenhantering. Arbetarpartiet Socialdemokraterna vill inte belasta 
området med ytterligare byggnation innan problemen är lösta. De vill också 
att det görs en trafikutredning innan det planeras för eventuell utbyggnad 
av området. 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Carina Diltons (S) avslagsyrkande enligt ovan mot eget 
yrkande och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har beslutat i 
enlighet med eget yrkande. 

Reservationer 

Ledamöterna för Socialdemokraterna reserverar sig skriftligen till förmån 
för eget yrkande, se bilaga § 5 5. 
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-10 
Ansökan 
Brev från sökande 
Översikt 
Situationsplan 
Yttrande Miljöenheten 
Yttrande Tekniska enheten 
Yttrande Trafikverket 
Bullerutredning 
Yttrande från (personuppgift) 
Yttrande från (personuppgift) 
Yttrande från (personuppgift) 
Yttrande från (personuppgift) 
Yttrande från (personuppgift) 
Yttrande från (personuppgift) 
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Reservation mot beslutet i Miljö- och 
Samhällsbyggnadsnämnden 2016-06-08, 
att bevilja positivt förhandsbesked för 
nybyggnad av ett enbostadshus, Stanstorp 6:6 

Området är i översiktsplanen, utpekat som ett utbyggnadsområde men detta ger inte automatiskt 

någon rätt till att bygga enstaka fastigheter i området. 

Nämnden har goda kunskaper om att de finns dåliga förutsättningarna för vatten- och spillvatten 

samt dagvatten i området. Detta har inneburit att socialdemokraterna har avstyrkt alla 

förhandsbesked, då vi anser att problemen är så stora och måste lösas innan vi bygger ut området. Vi 

yrkade därför också avslag i detta ärende. De sista åren har även majoriteten avstyrkt 

förhandsbesked i nämnda område. Eftersom det kan innebära stora kostnader för VA-kollektivet om 

ledningar måste bytas ut eller bytas ut till större. Det saknas också en långsiktigt hållbar 

helhetslösning för dagvattnet. Det finns redan problem med vattensamlingar och översvämningar 

och för varje nybyggd fastighet så försämras situationen och det blir värre och svårare att lösa frågan 

om dagvattnet. 

Stadsbyggnadskontoret tillsammans med nämnden har med hänvisning till 2 kapitlet,§ 5 punkt 3 

avstyrkt att lämna positivt bygglov, vid flera tillfällen. Därför blev vi förvånade när 

Stadsbyggnadskontoret tillsammans med alliansen nu hänvisar till samma kapitel, samma paragraf 

och samma punkt för att lämna ett positivt förhandsbesked, just i detta ärende. 

De anser plötsligt att ett enda hus inte kommer att påverka VA-nätet och dagvattnet. 

Vi socialdemokrater undrar vad medborgarna som fått ett avslag på sitt förhandsbesked anser om att 

just detta får ett positivt besked. Stadsbyggnadskontoret och alliansen anser också att detta ärende 

är skilt från deras åsikt att med nuvarande förutsättningar, så bör inte fler nyetableringar av bostäder 

göras i området, innan en översyn av förutsättningarna för dricks-, dag- och spillvatten gjorts. 

Alliansen nonchalerar likställdhetsprincipen. En viktig princip nämligen att alla medborgare skall 

behandlas lika i vår kommun. Vi undrar varför just detta ärende får ett positivt besked. 

Staffanstorp den 8 juni 2016 

För Socialdemokraterna i Staffanstorps kommun 

Carina Dilton (S) 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 26(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

§56 Lokal trafikföreskrift om förändrad hastighet i Hjärup, 

Gamla Lundavägen 

2015-MOS-4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till trafik- och exploateringsingenjör för att 
omformulera förslag till lokal trafikföreskrift nr 1230 2016-0007 
att ta bort 40 km mellan 150 meter sydväst om Hökvägen till 120 meter 
nordöst om Hökvägen (Förslag till LTF nr 1230 2016-0007 §3 - På väg 
852 (Gamla Lundavägen) mellan 150 meter sydväst om Hökvägen och 120 
meter nordöst om Hökvägen i Hjärup får fordon inte föras med högre 
hastighet än 40 km i timmen.) då detta är en genomfartsled ska det vara 60 
km i timmen på denna sträcka, samt 
att skicka omformulerat förlag till lokal trafikföreskrift nr 1230 2016-0007 
om förändrad hastighet på Gamla Lundavägen i Hjärup på remiss till 
Trafikverket samt Polismyndigheten för yttrande samt 
att om ej erinran finns från remissinstanserna uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av lokal trafikföreskrift om förändrad hastighet på 
Gamla Lundavägen i Hjärup. 

Ärendebeskrivning 

Gamla Lundavägen är en statlig väg och delar av vägen ligger inom det 
område som kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden fattade den 25 februari 2015 beslut (MOS § 6, 
2015) om att utarbeta lokala trafikföreskrifter med ändrad hastighet till 
40 km/h mellan 270 meter sydväst om väg 896 och 120 meter nordöst om 
väg 896, 60 km/h mellan 120 meter nordöst om väg 896 (Lommavägen) 
och 150 meter sydväst om Hökvägen, 40 km/h mellan 150 meter sydväst 
om Hökvägen och 120 meter nordöst om Hökvägen och 60 km/h mellan 
120 meter nordöst om Hökvägen till 22 meter nordöst om Väståkravägen 
samt att dessa förskrifter ska skickas ut på remiss till Polismyndigheten och 
Trafikverket. Remissinstanserna har inte haft någon erinran. Trafikverket 
hade dock synpunkter på att gränsen för tättbebyggt område inte uppfyller 
Trafikförordningens krav på tättbebyggt område. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden fattade den 2 mars 2016 beslut om att ändra 
gränsen för tättbebyggt område som trädde i kraft den 9 maj 2016. I 
ärendet föreligger förslag till lokal trafikföreskrift om förändrad hastighet 
på Gamla Lundavägen i Hjärup. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 

c~ 



Staffans torps 
kommun 

Ordförandens sig natur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 27(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 20 16-06-08 

Forts. §56 

Yrkanden 

Ordförande Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att anta lokal trafikföreskrift nr 
1230 2016-0007 gällande hastighet på Gamla Lundavägen i Hjärup. 

Carina Dilton (S) yrkar för den Socialdemokratiska gruppens räkning att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta att i beslutsunderlaget ta 
bort 40 km mellan 150 meter sydväst om Hökvägen till 120 meter nordöst 
om Hökvägen (Förslag till LTF nr 1230 2016-0007 §3 - På väg 852 (Gamla 
Lundavägen) i Hjärup mellan 150 meter sydväst om Hökvägen och 120 
meter nordöst om Hökvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 
40 km i timmen.) att då detta är en genomfartsled ska det vara 60 km i 
timmen på denna sträcka. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Carina Diltons (S) yrkande om förändrad hastighet 
enligt ovan mot eget yrkande och finner att miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden beslutet i enlighet med eget yrkande. 

Omröstning begärs. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden godkänner fö ljande 
omröstningsproposition. Den som bifaller ordförandens yrkande röstar ja. 
Den som bifa ller Socia ldemokraternas yrkande röstar nej. 

Omröstningsresultat 
Med 6 nej-röster för socialdemokraternas yrkande och 5 ja-röster för 
ordförandens yrkande, beslutar miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 
enlighet med Socialdemokraternas yrkande. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Ordfö randens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 28(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

Forts. §56 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-25 
Förslag till LTF nr 1230 2016-0007, daterad 201 6-05-25 
Remissvar från Trafikverket, daterat 201 6-08-19 
Remissvar från Polismyndigheten, daterat 2016-07-20 

Nej 
X 

X 

X 

X 

X 
X 

6 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

Avstår 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

29(48) 

DATUM: 2016-06-08 

§57 Lokal trafikföreskrift om förändrad hastighet i Hjärup, 

Lommavägen 

Ordförandens signatur 

0 

2015-MOS-4 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta lokal trafikföreskrift nr 1230 2016-0006 gällande hastighet på 
Lommavägen i Hjärup, samt 
att ansöka hos Länsstyrelsen om sänkt hastighet utanför tättbebyggt 
område till 60 km/h mellan korsningen med Fredriks väg och 80 meter 
nordväst om Hjärupsvägen 

Ärendebeskrivning 

Lommavägen är en statlig väg och delar av vägen ligger inom det område 
som kommunen beslutar om lokala trafikföreskrifter. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden fattade den 25 februari 2015 beslut (MOS § 6 
2015) om att utarbeta lokala trafikförskrifter med ändrad hastighet till 
60 km/h mellan 28 meter nordväst om Ynglingavägen och 100 meter 
nordväst om Hjärupsvägen, samt 
40 km/h mellan 100 meter nordväst om Hjärupsvägen och korsningen med 
väg 852 (Gamla Lundavägen) 
och att dessa föreskrifter ska skickas på remiss till Polismyndigheten och 
Trafikverket. Remissinstanserna har inte haft någon erinran. Trafikverket 
hade dock synpunkter på att gränsen för tättbebyggt område inte uppfyller 
Trafikförordningens krav på tättbebyggt område. Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden fattade den 2 mars 2016 beslut om att ändra 
gränsen för tättbebyggt område som trädde i kraft den 9 maj 2016. Förslag 
till lokal trafikföreskrift gällande hastighet på Lommavägen har därför 
anpassats så att den inte omfattar delen utanför tättbebyggt område. 

Aktuellt förslag till lokala trafikföreskrifter på Lommavägen, väg 896: 
40 km/h mellan 80 meter nordväst om Hjärupsvägen och korsningen med 
väg 852 (Gamla Lundavägen) 

Ändringen av gränsen för tättbebyggt område innebär att bashastigheten 70 
km/h gäller på Lommavägen utanför tättbebyggt område. Ansökan till 
länsstyrelsen om 60 km/h på sträckan mellan Fredriks väg och 80 meter 
nordväst om Hjärupsvägen föreslås göras med hänvisning till de anslutande 
gatorna på sträckan samt till att Hjärupsgården ligger söder om 
Lomma vägen. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

El 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 30(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

Forts. §57 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att anta lokal trafikföreskrift nr 1230 
2016-0006 gällande hastighet på Lommavägen i Hjärup, samt 
att ansöka hos Länsstyrelsen om sänkt hastighet utanför tättbebyggt 
område till 60 km/h melJan korsningen med Fredriks väg och 80 meter 
nordväst om Hjärupsvägen. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-25 
Förslag till Lokal trafikföreskrift 
Remissvar Trafikverket 
Remissvar Polisen 

--------

Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 31(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

§58 Lokal trafikföreskrift om förändrad hastighet i Hjärup, 

Vragerupsvägen 

2016-MOS-90 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift gällande hastighet på Vragerupsvägen i enlighet med 
aktuellt förslag, samt 
att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande 
samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande om den lokala trafikföreskriften. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade den 2 mars 2016 beslut om 
att ändra gränsen för tättbebyggt område som trädde i kraft den 9 maj 
2016. 

Ändringen av gränsen för tättbebyggt område innebär att bashastigheten 70 
km/h gäller för Vragerupsvägen. Hastigheten på Vragerupsvägen föreslås 
sänkas till 60 km/h på den del av vägen som kommunen är väghållare för. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att ge trafik- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift 
gällande hastighet på Vragerupsvägen i enlighet med aktuellt förslag, samt 
att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande 
samt att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden 
att besluta om antagande om den lokala trafikföreskriften. 

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 2016-05-11 

---- - -

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

32(48) 

DATUM: 20 16-06-08 

§59 Lokal trafikföreskrift om tidsbegränsad parkering, Hjärups 

skola 

2016-MOS-91 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift för parkeringsplatserna närmast Hjärups skola i enligthet 
med aktuellt förslag till tidsbegräsning, samt 
att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande 
samt, 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendebeskrivning 

Med anledning av exploateringsprojekten Hjärups bocentrum och 
Åttevägen har en trafikutredning tagits fram, "Trafikutredning för området 
kring Centrumstigen och Klockaregårdsvägen, Hjärup" daterad 2016-02-
15. I rapporten konstateras att det finns tillräckligt med parkeringsplatser i 
området, men att tidsreglering bör införas på parkeringsplatserna närmast 
skolan för att underlätta hämtning och lämning till skolan. Tidsreglering till 
3 h mellan klockan 7-16 på vardagar föreslås införas för de 16 stycken 
parkeringsplatserna närmast skolan. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att ge trafik- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift för 
parkeringsplatserna närmast Hjärups skola i enlighet med aktuellt förslag 
till tidsbegräsning samt att skicka den lokala trafikföreskriften till 
Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från 
remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av den 
lokala trafikföreskriften. 

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 2016-05-11 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 33(48} 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM : 201 6-06-08 

§60 Lokal trafikföreskrift om hastighetsbegränsning Vikhem 

2016-MOS-92 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokala 
trafikföreskrifter gällande hastighet inom Vikhemsområdet och 
Vikhemsvägen i enlighet med aktuellt förslag samt upphävande av lokal 
trafikföreskrift nr 1230 2010-009, samt 
att skicka de lokala trafikföreskrifterna till Polismyndigheten för yttrande 
samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av de lokala trafikföreskrifterna. 

Ärendebeskrivning 

Vikhemsområdet är under utbyggnad och inflyttning sker kontinuerligt i 
takt med att gatorna och bostäderna färdigställs. Bostadsgator inom 
Staffanstorps kommun har generellt 30 km/h då det är blandtrafik på de 
flesta bostadsgator. 30 km/h föreslås gälla även för Vikhemsområdet och 
den lokala trafikföreskriften föreslås omfatta Vikhem 2 och Vikhem 3. 
Även Vikhemsvägen från Kronoslättsvägen fram till områdesgränsen för 30 
km/h föreslås regleras till 30 km/h i en särskild föreskrift. L TF nr 1230 
2010-0090 gällande förbud mot trafik med tung lastbil på Vikhemsvägen i 
Staffanstorp förslås upphävas då denna föreskrift inte behövs när områdets 
karaktär förändras genom utbyggnaden med bostäder och nya gator. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att ge trafik- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokala trafikföreskrifter 
gällande hastighet inom Vikhemsområdet och Vikhemsvägen i enlighet med 
aktuellt förslag samt upphävande av lokal trafikföreskrift nr 1230 2010-
009, samt att skicka de lokala trafikföreskrifterna till Polismyndigheten för 
yttrande sa mt att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till 
ordföranden att besluta om antagande av de lokala trafikföreskrifterna. 

Beslutsgång 

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

Ordföran dens signatur Justerandes signatu r Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

34(48) 

DATUM: 2016-06-08 

Forts. §60 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-13 
Lokal trafikföreskrift nr 1230 2010-0090 
- - - -- - - - -- ----------- ---

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

35(48) 

DATUM : 20 16-06-08 

§61 Upphävande av lokal trafikföreskrift i Hjärup 1230 2009-

0034 

2016-MOS-93 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift gällande hävande av lokal trafikföreskrift nr 1230 2009-
0034, samt 
att skicka den lokal trafikföreskriften till Polismyndigheten samt 
Trafikverket för yttrande samt 
att om ej erinran finns från remissinstanserna uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade den 2 mars 2016 beslut om 
att ändra gränsen för tättbebyggt område och beslutet trädde i kraft den 9 
maj 2016. LTF nr 1230 2009-0034 gäller för den del av Lommavägen som 
inte längre omfattas av tättbebyggt område och måste därför upphävas. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att ge trafik- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift 
gällande hävande av lokal trafikföreskrift nr 1230 2009-0034, samt 
att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten samt 
Trafikverket för yttrande samt att om ej erinran finns från 
remissinstanserna uppdra till ordföranden att besluta om antagande av den 
lokala trafikföreskriften. 

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 2016-05-13 
Lokal trafikföreskrift nr 1230 2009-0034 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 36(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

§62 Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud zon, Nevisborg 

2016-MOS-94 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift för zon med parkeringsförbud, med undantag för markerade 
platser, inom Nevisborg, samt 
att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande 
samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ären debeskri vn i ng 

Gatorna inom Nevisborg är smala och de är även knixiga. Kommunen har 
målat upp parkeringsplatser där det är lämpligt att parkera. Det är vanligt 
förekommande med parkering utanför dessa markerade platser vilket leder 
till framkomlighetsproblem för räddningstjänst och sopbilar, men även för 
de boende. Parkeringsförbud genom parkeringszon föreslås därför införas 
inom Nevisborgsområdet, men ska inte gälla markerade platser. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att ge trafik- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift för zon 
med parkeringsförbud, med undantag för markerade platser, inom 
Nevisborg, samt att skicka den lokala trafikföreskriften till 
Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från 
remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av den 
lokala trafikföreskriften. 

Beslutsgång 

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

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

37(48) 

DATUM: 2016-06-08 

§63 Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud zon, Jeppsagård 

2016-MOS-95 

Ordförandens sig natur 

ET 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift för zon med parkeringsförbud, med undantag för markerade 
platser, inom Jeppsagård, samt 
att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande 
samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendebeskrivning 

Gatorna inom Jeppsagård är smala och de är även knixiga. Kommunen har 
målat upp parkeringsplatser där det är lämpligt att parkera. Det är vanligt 
förekommande med parkering utanför dessa markerade platser vilket leder 
till framkomlighetsproblem för räddningstjänst och sopbilar, men även för 
de boende. Parkeringsförbud genom parkeringszon föreslås därför införas 
inom Jeppsagårdsområdet, men ska inte gälla markerade platser. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att ge trafik- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift för zon 
med parkeringsförbud, med undantag för markerade platser, inom 
Jeppsagård, samt att skicka den lokala trafikföreskriften till 
Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från 
remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av den 
lokala trafikföreskriften. 

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 2016-05-11 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 38(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

§64 Lokal trafikföreskrift om parkeringsförbud zon, Knutsborg 

2016-MOS-96 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift för zon med parkeringsförbud, med undantag för markerade 
platser, inom Knutsborg, samt 
att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande 
samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendebeskrivning 

Gatorna inom Knutsborg är smala och de är även knixiga. Kommunen har 
målat upp parkeringsplatser där det är lämpligt att parkera. Det är vanligt 
förekommande med parkering utanför dessa markerade platser vilket leder 
till framkomlighetsproblem för räddningstjänst och sopbilar, men även för 
de boende. Parkeringsförbud genom parkeringszon föreslås därför införas 
inom Knutsborgssområdet, men ska inte gälla markerade platser. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att ge trafik- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att uta rbeta lokal trafikföreskrift för zon 
med parkeringsförbud, med undantag för markerade platser, inom 
Knutsborg, samt att skicka den lokala trafikföreskriften till 
Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran finns från 
remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande av den 
lokala trafikföreskriften. 

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 2016-05-11 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

E1 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 39(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

§65 Lokal trafikföreskrift om parkering vid Baldersskolan 

2016-MOS-97 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge trafik- och exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal 
trafikföreskrift gällande tidsbegränsning av parkeringarna på Storgatan 
öster om Valhallavägen i enlighet med aktuellt förslag, samt 
att skicka den lokala trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande 
samt 
att om ej erinran finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att 
besluta om antagande av den lokala trafikföreskriften. 

Ärendebeskrivning 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade den 26 maj 2015, 2015-
MOS-2, beslut om att parkeringstiden för parkeringsplatserna längs 
Storgatan skulle förlängas till två timmar. Detta beslut bör inte omfatta 
parkeringsplatserna närmast Baldersskolan, då de har samma användning 
som parkeringingsplatserna på den stora parkeringen vid skolan. LTF nr 
1230 2015-0007 föreslås därför upphävas och ersättas med ny LTF som 
tidsreglerar de längsgående parkeringarna till två timmar vardagar 8-18 och 
8-15 vardag före sön- och helgdag och parkeringsplatserna närmast 
Baldersskolan till 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före sön- och 
helgdag. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att ge trafik- och 
exploateringsingenjören i uppdrag att utarbeta lokal trafikföreskrift 
gä llande tidsbegränsning av parkeringarna på Storgatan öster om 
Valhallavägen i enlighet med aktuellt förslag, samt att skicka den lokala 
trafikföreskriften till Polismyndigheten för yttrande samt att om ej erinran 
finns från remissinstansen uppdra till ordföranden att besluta om antagande 
av den lokala trafikföreskriften. 

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 2016-05-11 
Lokal trafikföreskrift nr 1230 2015-0007 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

40(48) 

DATUM: 2016-06-08 

§66 Erbjudande om att delta i Samordnad luftkvalitetskontroll i 

Skåne 

2016-MOS-112 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå 
kommunstyrelsen besluta 

att ställa sig positiv till Skånes Luftvårdsförbund erbjudande, att 
administrera ett program för samordnad kontroll av luftkvaliteten och 
uppfyllelsen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i Skåne samt 
att anmäla Staffanstorps kommun deltagande. 

Ärendebeskrivning 

Alla kommuner har skyldighet att kontrollera och ha kunskap om 
kommunens utomhusluft. Vid Skånes luftvårdsförbunds stämma 2014 fick 
förbundet frågan från Staffanstorps kommun om att administrera ett 
program för samordnad kontroll av luftkvaliteten och uppfyllelsen av 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft j Skåne. 

Fördelarna med en samverkan för kontroll av luftkvalitet är många för de 
deltagande kommunerna. Tillsammans kan både kompetens och 
ekonomiska resurser effektivare utnyttjas för kontroll av luftkvaliten. 
Dessutom leder samverkan till en bättre översikt av luftkvaliteten i Skåne 
genom spridningsberäkningar, större fokus på luftfrågor samt en 
heltäckande kontroll mot miljökvalitetsnormerna och miljömålet "Frisk 
luft". 

Vid Skånes luftvårdsförbunds stämma år 2016 presenterades ett förslag på 
hur samverkan i Skåne kan organiseras på ett effektivt sätt. Genom 
samordnad kontroll av luftkvalitet kommer kommunerna att uppfylla 
samtliga krav enligt miljöbalken kopplade till kontroll av utomhusluften. 
Bifogat programförslag för samordnad kontroll av luftkvalitet inom Skåne 
som ett samverkansområde innehåller en kontrollstrategi som beskriver 
utformning och omfattning av kontrollen för två kalenderå r med början 
året 2017. Dessutom inkluderas en översiktlig planering för en 
femårsperiod för åren 2017-2021. Programförslaget innefattar samordnade 
rnätkampanjer för att klara lagkraven samt för att kvalitetssäkra 
emissionsdata basen för Skåne enligt kraven i Luftkvalitetsförordningen (SFS 
2010:477). 

Ordförandens sig natur Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 41(48) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL DATUM: 2016-06-08 

Forts. §66 

Deltagaravgiften för kommuner med ett invånarantal av högst 25 000 
betalar 15 000 sek/år. Övriga betalar 25 000 sek/år. 

Förslaget har sänts för yttrande till samtliga kommuner i Skåne med 
svarsdatum senast 1 september 2016. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Carina Dilton 
(S), att att ställa sig positiv till Skånes Luftvårdsförbund erbjudande, att 
administrera ett program för samordnad kontroll av luftkvaliteten och 
uppfyllelsen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i Skåne samt 
att anmäla Staffanstorps kommun deltagande. 

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 2016-05-25 
Skrivelse från Skånes luftvårdsförbund 

Justerandes signatur Utdrags bestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§67 Ekonomisk månadsuppföljning för miljö- och 

samhällsbyggnadsnämnden år 2016 

2016-MOS-27 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

42(48) 

DATUM: 2016-06-08 

att godkänna månadsuppföljningen för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för januari- april 2016 

Ärendebeskrivning 

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

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att godkänna månadsuppföljningen för 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens verksamhet för januari- april 201 6 

Beslutsgång 

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

Besluts underlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-10 
Ekonomisk uppföljning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden januari
april 2016. 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

rT 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

43(48) 

DATUM: 2016-06-08 

§68 Redovisning av delegationsbeslut 2016- trafikärenden

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende 
parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt 
att godkänna redovisning av ordförandens delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndnummer 
(personuppgift) dnr (personuppgift)

Ordförandens delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter i nedanstående 
ärenden: 
1230 2016:0001 Staffanstorp kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud 
att parkera fordon inom området Staffanstorp 

1230 2016:0002 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
förbud att parkera fordon inom området Hjärup 

1230 2016:0005 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om 
ändamålsplats på Blekingevägen i Staffanstorp 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut avseende parkeringstillstånd för rörelsehindrade samt 
att godkänna redovisning av ordförandens delegationsbeslut 

Besluts gång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-11 

Ordförandens signatur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

44(48) 

DATUM: 2016-06-08 

§69 Redovisning av delegationsbeslut 2016- miljöärenden 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i miljöärenden under 
perioden 2016-04-01 - 2016-05-09. 

Ärendebeskrivning 

Miljöinspektörerna (JM),(CL), (MÅ), (KALI) och (GE) har, med stöd av 
miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation § 29/2013 samt 
vidaredelega tionsbeslu t 
2013-08-22, fattat beslut i ärenden under perioden 2016-04-01 - 2016-05-
09 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 godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut i miljöärenden under perioden 2016-04-01 - 2016-05-09. 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-03-31 
Ärendelista 2016-04-01 - 2016-05-09 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

45(48) 

DATUM: 2016-06-08 

§70 Redovisning av delegationsbeslut 2016- byggärenden 

Ordförandens sig natur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i byggärenden under 
perioden 2016-04-01 - 2016-05-10. 

Ärendebeskrivning 

Stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören har, med stöd 
av miljö- och samhällsbyggnadsnämndens delegation§ 59/2014, fattat 
beslut i ärenden under perioden 1 april 2016 till och med 10 maj 2016 
enligt förteckning. 

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

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att godkänna redovisningen av 
delegationsbeslut i byggärenden under perioden 2016-04-01 - 2016-05-10. 

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 2016-05-11 
Ärendelista byggärenden 2016-04-01 - 2016-05-10 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

46(48) 

DATUM : 20 16-06-08 

§71 Redovisning av delegationsbeslut 2016- ordföranden 

Ordförandens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut 

Ärendebeskrivning 

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

Beslut om att låta sända ut förslag till utlåtande efter granskning av 
deta ljplan för Hjärup 8:230 och del av 4:2, Klockaregårdsvägen, till dem 
som inkommit med synpunkter under samråd eller granskning av 
detaljplanen, i enlighet med Plan- och bygglagen 5 kap 24 §. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att godkänna redovisning av 
delega tionsbeslut. 

Beslutsgång 

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

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-05-26 

Justerandes signatu r Utdragsbestyrkande 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

47(48) 

DATUM: 2016-06-08 

§72 Redovisning av meddelanden 2016 

Ordförandens signatur 

t_/ 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlinga rna. 

Beslutsunderlag 

a) Protokollsutdrag från KF § 7, 2016 med beslut om ändrad 
budgetprocess för verksamhetsår 2017 (2016-MOS-80-1) 

b) Protokollsutdrag från KF § 12, 2016 med beslut om att anta 
deta ljplan för del av Hjärup 4:159 m fl, Spårområdet (2015-MOS-
13-70) 

c) Protokollsutdrag från KF § 63, 2016 med beslut om att entlediga 
Kent Lindelöf (MP) från hans uppdrag som ledamot i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt att ge valberedningen i uppdrag att 
till nästkommande ordinarie sammanträde med kommunfullmäktige 
återkomma med förslag till ny ledamot i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden efter Kent Lindelöf (MP). 

d) Protokollsutdrag från KF § 57, 2016 med beslut om att anta 
detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl, Stationsbron (2015-MOS-15-
78 ). 

e) Protokollsutdrag från KF § 58, 2016 med beslut att anta deta ljplan 
för del av Hjä rup 4:2 m fl, Vragerupsvägen (2015-MOS-16-76). 

f) Protokollsutdrag från KF § 56, 2016 med beslut om att anta 
detaljplan för del av Hjärup 4:2 m fl Banvallsvägen (2015-MOS-14-
99). 

g) Protokollsutdrag från KF § 55, 2016 med beslut att anta detaljplan 
fö r del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen (2015-MOS-45-298). 

h) Information om att Segeå- projektet har fått medel från Havs- och 
vattenmyndigheten för insamling av uppgifter om konstgräsplaner 
inom avrinningsområdet för Segeå och Alnarp (2016-MOS-87-1) 

i) Detaljplan för del av Hjärup 18:2 m fl, Åttevägen har överklagats av 
25 personer och kommer översändas till Länsstyrelsen för fortsatt 
handläggning. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrka nde 



Staffanstorps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

48(48) 

DATUM: 2016-06-08 

§73 Övrigt 

Ordförandens signatur 

Beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande Eric Tabich (M) önskar 
samtliga tjänstemän och politiker glad sommar. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens andre vice ordförande Carina 
Dilton (S) önskar samtliga tj änstemän och politiker glad sommar. 

Justera ndes signatur Utdragsbestyrkande 




