
Staffansto,ps 
kommun 

Miljö- och 

Sammanträdesprotokoll 

2016-09-28 

sa mhä I lsbyggnadsnä mnde 
n 

Plats och tid Rådhuset, sammanträdesrum Bjälleru p kl. 18:00-19:10 

Beslutande ledamöter Eric Tabich (M) (ordförande) 
Björn Larsson (C) (vice ordförande) 
Carina Oi lton (S) (2:e vice ordförande) 
Björn Stigborg (S) 
Maria Leijman (M ) 
Renee Stigborg (S) 
Mats-Åke Westeson (SO) 
Isabella Månsson (M) 
Mats Flankör (L) 
Sune Cederpi l (M) 
Maria Zingmark (MP) 

Ersättare Fredrik Olson (S) 
Jurgis Porutis (M) 
Olle Althin (SPI) 
Tord Gunarsson (KO) 

Övriga närvarande Louise Lagesson (Nämndsekreterare) 
Pontus Borgstrand (Stadsbyggnadschef) 
Sofia Carlsson-Tjernström (Planarkitekt) 
Lisa Call reus (Trafik- och exploaterings ingenjör) 
Jannike Tingsmark (Bygglovsarkitekt) 
Jonas Bergenudd (Bygglovsarkitekt) §§74-8 1, §93 

Utses att justera Carina Oi lton (S) 

Justeringens plats och Rådhuset, Staffanstorp , 2016-10-03 11:00 
tid 

Protokollet omfattar §§74-93 

Sekreterare . . hl1J5Z. .... ~ 
Louise Lagesson 

Underskrifter 

Ordförande .. ~~······ ···· ··· ······ · 

Justerande 

Ert ~ab)ch (M) , 

...... ~ .. . ~~~- · 
Carina Oi lton (S) 
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Miljö- och 
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n 

ANSLAG/BEVIS 

Beslutsorgan 
Sammanträdesdatum 

Datum för anslags 
uppsättande 
Förvaringsplats för 
protokollet 
Underskrift 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkä nnagivits genom 
anslag. 

Milj ö- och samhä ll sbyggnadsnä mnden 
2016-09-28 

2016-10-03 Da tum för anslags 2016-10-25 
nedtaga nde 

Rådhuset, Sta ffanstorp 

.19~ ... ~ .. 
Louise Lagesson 

Ordförandes sign I Ju srerandes sign I Utdragsbesryrkande 
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Innehållsförteckning 

§74 
§75 
§76 
§77 

§78 

§79 

§80 

§81 
§82 
§83 
§84 
§85 
§86 
§87 
§88 
§89 
§90 
§91 
§92 
§93 

Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 
Godkännande av föredragningslistan 
Detaljplan för del av Bråga rp 1 :6 - Sockerstan Kontoret 
Detaljplan för del av Bråga rp 6:1 , Sockerstan vårdboende 
Lokal trafikföreskri ft om förändrad hastighet i Hjärup på Gamla 
Lundavägen 
Vägnamn på infa rtsväg ti ll omformarstation på Flackarp 2:9 
Stora Bjällerup 7:11 ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
(dnr bygg-2016-114) 
Gullåkra 6:1 2 ansökan om förhandsbesked fö r ett enbostadshus 
Erbjudande om att delta i Samordnad luftkvalitetskontroll i Skåne 
Delårsredovisning 2016 - plan 
Delårsredovisning 2016 - Miljö 
Delårsredovisning 2016 - Bygg 
Delårsrapport 201 6 
Redovisning av delegationsbeslut 2016 - trafikärenden 
Redovisning av delegationsbeslut - mi ljöärenden 
Redovisning av delegationsbeslut 2016- bygg 
Redovisning av delegationsbeslut - Stadsbyggnadschef 
Redovisning av delegationsbeslut 2016 - ordföranden 
Redovisning av meddelanden 
Övrigt 
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§74 Fastställande av tid och plats för justering av protokollet 

Beslut 
Miljö- och samhä ll sbyggnadsnämnden beslutar 

att utse Carina Dilton (S) att tillsammans med ordföranden justera dagens protokoll på 
Rådhuset i Staffanstorp måndagen den 3 oktober 2016, klockan 11.00. 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§75 Godkännande av föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna föredragningslistan 

Ordförandes sign 

/ 

'E ) 

J justerandes sign J Utdragsbesryrkande 
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§76 Detaljplan för del av Brågarp 1 :6 - Sockerstan Kontoret (2016-
MOS-111) 

Beslut 
Miljö- och samhä ll sbyggnadsnämnden beslutar 

att uppdra till stadsbyggnadskontoret att ta fram förslag till detaljplan i enlighet med 5 
kap plan- och bygglagen. 

Ärendet i korthet 
Syftet är att möjliggöra utbyggnaden av ett första bostadskvarter i den södra delen av 
Sockerstan, som är den nya stadsdel som ska växa fram på Staffanstorps gamla 
sockerbruksområde. Bostadskvarteret ska dels rymma befintligt kontorshus som avses 
omvandlas till bostadshus med smålägenheter samt även ny bostadsbebyggelse. 
Planområdet består av del av fastigheten Brågarp 6: 1 som ägs av Staffanstorps 
kommun. Områdets areal uppgår till ca 3500 kvm. 

Detalj planen handläggs med standardförfarande. 

Tidigare beslut 
Kommunstyrelsen godkände 2016-03-16 planprogram för Sockerstan - del av Brågarp 
6:1 m fl i Staffa nstorp, Staffanstorps kommun. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Carina Dil ton (S) , att 
uppdra till Stadsbyggnadskontoret att ta fram förs lag till detaljplan i enlighet med 5 
kap plan- och bygglagen. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse daterad 2016-09-06 
Ortofoto 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§77 Detaljplan för del av Brågarp 6:1, Sockerstan vårdboende (2016-
MOS-155) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta förslag til l deta lj plan fö r del av 
Brågarp 6:1, Sockerstan, vårdboende i enlighet med bestämmelserna i 5 kap plan- och 
bygglagen, samt 

att låta stadsbyggnadskontoret sända ut förs lag till detaljplan fö r de l av Brågarp 6:1, 
Sockerstan, vårdboende på samråd i enlighet med bestämmelserna i 5 kap plan- och 
bygg lagen. 

Ärendet i korthet 
Syftet med detalj planen är att möjliggöra för ett vårdboende i anslutning ti ll 
Sockerbruksparken i den nya stadsdelen Sockerstan. Planområdet, va rs exakta 
avgränsning kommer att bestämmas under det kommande plana rbetet, är beläget i ett 
kvarter söder om Sockerbruksparken mellan Möllan och Sågtandshusen. Området är 
idag inte planlagt. 

Marken ägs av Staffanstorps kommun. 

Avsiktsförklaring finn s med Odalen fastigheter AB. 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. 

Tidigare beslut 
I kommunens översiktsplan Framtidens kommun - perspektiv 2038, antagen av 
kommunfullmäktige 2009-11-30 och aktuali serad 2011 -10-24, anges att det gamla 
Sockerbruksområdet ska omvandlas till en blandad centrummiljö med 35-50 bostäder 
per hektar. 

I planprogrammet för Sockerstan, godkänt av kommunstyrelsen 2015-03-1 6, anges att 
Sockerstan ska utformas med en stadsmässig, va ri erad kvartersstruktur som tar sin 
utgångspunkt i äldre strukturer inom området; byggnader, platser, gatusträckningar 

Ordförandes sign I Ju sterandes sign I Utd ragsbestyrkande 
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och siktlinjer. Där bebygge lsen möter områdets parker bör den utfo rmas i samspel med 
parkernas grönska och topografi och kan med fördel ges en mer upplöst karaktär. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att uppdra åt stadsbyggnadskontoret att upprätta 
förslag till detaljplan för del av Brågarp 6:1 , Sockerstan, vå rdboende i en lighet med 
bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen, samt att låta stadsbyggnadskontoret 
sända ut förslag till detaljplan för del av Bråga rp 6:1, Sockerstan, vårdboende på 
samråd i enlighet med bestämmelserna i 5 kap plan- och bygglagen. 

Beslutsgång 
Ordfö randen konstaterar att det endast föreligger ett förslag till bes lut och fi nner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Bes! utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-06 
Bilaga ortofoto illustration planprogram 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret, Sofia Tjernström 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Utdragsbesryrkande 
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§78 Lokal trafikföreskrift om förändrad hastighet i Hjärup på Gamla 
Lundavägen (2015-MOS-4) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet till trafik- och exploateringsingenjör för att omformulera 
förslag till lokal trafikföreskrift nr 1230 2016-0007. 

Ärendet i korthet 
Gamla Lundavägen (väg 852) är en statlig väg och delar av vägen ligger inom 
tättbebyggt område. Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fattade den 25 februari 
2015 beslu t (MOS § 6, 2015) om att utarbeta lokala trafik fö rsk ri fte r med änd rad 
hastighet till § 1. 40 km/h mellan 270 meter sydväst om väg 896 och 120 meter nordöst 
om väg 896, §2. 60 km/h mellan 120 meter nordöst om väg 896 (Lommavägen) och 
150 meter sydväst om Hökvägen, §3. 40 km/h mellan 150 meter sydväst om Hökvägen 
och 120 meter nordöst om Hökvägen, §4. 60 km/h mellan 120 meter nordöst om 
Hökvägen till 22 meter nordöst om Västå kravägen, och att dessa fö reskrifter ska 
skickas på remiss till Polismyndigheten och Trafikverket. Remissinstanserna hade ingen 
erinran. 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 t ill 
lokala trafikföreskrifter gä llande hastigheten på Gamla Lundavägen ska därför inte 
omfatta sträckan mellan 120 meter nordöst om Hökvägen t ill 22 meter nordöst om 
Väståkravägen då denna sträcka numera ligger utanför tättbebyggt område. Miljö- och 
samhäll sbyggnadsnämnden beslutade den 2016-06-08 (MOS§ 56 2016) att skicka 
förs lag t ill lokala trafikföreskrifter (date rade 2016-06-08) på ny remiss t ill T rafikverket 
och Polismyndigheten med fö ljande bestämmelser: § 1. 40 km mellan 270 meter sydväst 
om väg 896 och 120 meter nordöst om väg 896 §2. 60 km mellan 120 meter nordöst 
om väg 896 och 120 meter nordöst om Hökvägen Polismyndigheten har inte någon 
erinran mot förs laget. Trafikverket har lämnat fö lj ande rem issvar: "Trafikverket anser 
att det inte ska finnas övergångställen på hastigheter högre än 50 km/tim, förutom 
möjligtvis i direkt anslutning till cirkulationer och då det på den fö reslagna sträckan i 
L TF:en om 60 km/rim ligger ett övergångsställ e med cykelöverfart, så måste vi avslå 
förslaget i 2 §. Om kommunen ändå vill ha 60 km/tim på den sträckan, så måste 
övergångsstället tas bort och ersättas med en gångpassage utan skyltning och målade 
linjer" . 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Ordföranden Eric Ta bich (M) yrka r, med instämmande av Carina Dilton (S) , att 
å terremittera ärendet till trafik- och exploaterings ingenjör fö r att omfo rmulera förs lag 
till lo kal trafikföreskrift nr 1230 2016-0007. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag t ill bes lut och fi nner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Ajournering 
Sammanträdet ajournerades klocka n 18 .30-18.55. 

Beslutsunderlag 
Tjä nsteskrivelse daterad 2016-09-15 
Förslag till L TF nr 12 30 2016-0007, daterad 201 6-09-15 
Remiss till T ra fik verket, daterat 201 6-06-10 
Remissvar frå n T rafikverket , daterat 201 6-06-15 
Remiss till Po li smyndigheten, daterat 2016-06-10 
Remissva r frå n Polismyndigheten, daterat 201 6-06-27 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontoret 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§79 Vägnamn på infartsväg till omformarstation på Flackarp 2:9 
(2016-MOS-161) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta vägnamnet Omformarvägen på den befintliga grusvägen som leder till den 
nybyggda omformarstationen på Flackarp 2:9. 

Ärendet i korthet 
Förfrågan har inkommit från Trafikverket om behov av vägnamn på den grusväg som 
går parallellt med väg 108 och som leder upp till den nybyggda omformarstat ionen vid 
järnvägen på Flackarp 2:9. 

Diskussioner har förts med Trafikverket om lämpliga vägnamn. Trafikverket har 
återkomm it ti ll kommunen med förs laget Omformarvägen. Stadsbyggnadskontorets 
namngrupp har behandlat förslaget och finner det lämpligt då det anknyter till den 
verksamhet som bedrivs vid vägen. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att anta vägnamnet Omformarvägen på den 
befintliga grusvägen som leder till den nybyggda omformarstationen på Flackarp 2:9. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-01 
Kartbilaga Omformarvägen, Flackarp 2-9 

Beslut skickas till 
Stadsbyggnadskontorets namngrupp, Cerne Jönsson 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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§80 Stora Bjällerup 7:11 ansökan om förhandsbesked för ett 
enbostadshus (dnr bygg-2016-114) (2016-MOS-105) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bes lutar 

att lämna pos itivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av 
enbostadshus på mark, ca 11000 kvm, som avstyckas från fastigheten Stora Bjä ll erup 
7:11. 

Förslaget bedöms förenligt med intentionerna i gä llande övers iktsplan eftersom 
bebyggelse tidigare funnits på denna del av fastigheten och föreslagen lokalisering av 
byggnader inte bedöms innebära några men för pågående jordbruksverksamhet och 
inte heller innebära någon negativ påverkan på riksintresset fö r naturmil jövården. 

Huvudbyggnaden med tillhörande komplementbyggnad, garage-/förrådsbyggnad, skall 
placeras i överensstämmelse med inlämnad situationsplan intill befintlig träddunge och 
utfo rmas enligt skånsk byggnadstradition vad gä ller skala, proportioner, höjd och 
taklutning och yttre utfo rmning i övrigt såsom mater ialval och färgsättn ing. 

Vid ansökan om bygglov kommer lov att beviljas under förutsättning: 

att tillfredsställande dagvattenhantering redovisas. Utgångspunkten är att al lt 
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 
diktningsföretag. Sådant avta l ska i så fall uppvisas innan bygglov lämnas. 

att erinra sökanden att förhandsbeskedet inte innebär att åtgä rden får påbörjas samt, 

att erinra sökanden att förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om 
bygglov som görs inom två år från dagen fö r detta beslut. Görs inte ansökan om 
bygglov inom den angivna tiden upphör beslu tet att gälla. 

Ärendet i korthet 
Ansökan avser fö rhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus på de l av rubricerad 
fast ighet. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Stora Bjällerup 7:11 ligger ca 7-800 meter från Lilla Bjällerups by. Den föres lagna 
platsen ligger fritt ute i det öppna landskapet. Platsen har enligt handlingar från 
sökanden varit bebyggd med bostadshus och bebodd till någon gång på slutet av 60-
talet . Bostadshuset är sedan dess rivet och det enda som finn s kva r är en 
komplementbyggnad som är i stort behov av underhåll. 

Planläge 
Fastigheten är inte planlagd genom detaljplan ell er områdesbestämmelser och ligger 
inte inom sammanhållen bebyggelse. Enligt den kommuntäckande översiktsplanen för 
Staffanstorps kommun, Framtidens kommun - perspektiv 2038, antagen av 
kommunfullmäktige 18 maj 2010, inom område benämnt "landskap för rekreation och 
produktion". 

Ärendets handläggning 
Berörda grannar, Lunds domkyrka Lilla Bjällerup 7:1 , har hörts. Någon erinran har 
inte inkommit. 

Tekniska enheten/VA har i yttrande meddelat att fastigheten ligger utanför 
verksamhetsområde för vatten och sp illvatten och kommunal dagvattenhantering inte 
finns i området. Vidare framför man att närmaste vatten och spi ll va ttenleding ligger 
890m bort. 

Miljöenheten har i yttrande meddelat att under förutsättning att inga föro reningar 
finns i marken, samt att under förutsättn ing att hushållsspillvatten från fastigheten 
genomgår avloppsrening i enligt med gällande miljölagstiftning, har miljöenheten inget 
att erinra mot ett positivt förhandsbesked. Det förutsätts att det planerade hushållet 
anlägger eget avlopp som uppfyller gä llande lagkrav alternativt att fastigheten ansluts 
till det kommunala avloppsnätet om detta är möjligt. 

Bedömning 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att förslaget är förenl igt med 
intentionerna i gällande översiktsplan eftersom bebygge lse t idigare funnits på denna del 
av fast igheten och fö reslagen lokalisering av byggnader inte bedöms innebära några 
men för pågående jordbruksverksamhet och inte heller innebära någon negativ 
påverkan på riksintresset för naturmiljövården. 

Ordförandes sign I Justerandes sign 
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Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad 
ansökan avseende nybyggnad av enbostadshus på mark, ca 11000 kvm, som avstyckas 
från fastigheten Stora Bjällerup 7:11. Förslaget bedöms förenligt med intentionerna i 
gä llande översiktsplan eftersom bebyggelse tidigare funnits på denna del av fastigheten 
och föreslagen lokalisering av byggnader inte bedöms innebära några men fö r 
pågående jordbruksverksamhet och inte heller innebära någon negativ påverkan på 
riksintresset för naturmiljövården. Huvudbyggnaden med tillhörande 
komplementbyggnad, garage-/förrådsbyggnad, skall placeras i överensstämmelse med 
inlämnad situationsplan intill befintlig träddunge och utformas enligt skånsk 
byggnadstradition vad gäller skala, proportioner, höjd och taklutning och yttre 
utformning i övrigt såsom materialval och färgsättn ing. Vid ansökan om bygglov 
kommer lov att beviljas under förutsättning: att tillfredsställande dagvattenhantering 
redovisas. 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/e ll er diktningsföretag. Sådant avtal ska i så fall uppvisas innan 
bygglov lämnas. 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 gä lla. 

Maria Z ingmark (MP) yrkar avslag på ordförandens yrkande. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer Mar ia Z ingmark (MP) avslagsyrkande mot eget yrkande 
och finner att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med eget 
yrkande. 

Beslutsunderlag 
Ordförandeskrivelse daterad 2016-09-19 
Ansökan inkommen 2016-04-06 
Kompletterande handlingar, bilaga 1, inkommen 2016-04-06 
Kompletterande handlingar, bilaga 2, inkommen 2016-04-29 
Avstyrkan daterad 2016-04-21 
Yttrande från Lunds Domkyrka 2016-05-02 
Yttrande från tekniska enheten 201 6-05-16 
yttrande från tekniska enheten 2 2016-06-1 6 
Yttrande från miljöenheten 2016-05-09 
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Kompletterande handlingar, bilaga 4, daterad 2016-06-22 
Kompletterande handlingar, bilaga 5, daterad 2016-06-30 

Beslut skickas till 

(personuppgift)
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§81 Gullåkra 6:12 ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus 
(2016-MOS-163) 

Beslut 
Mi ljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av 
enbostadshus på del av fastigheten Gu llåkra 1:2 Förslaget bedöms fö renligt med 
intentionerna i gällande översiktsplan eftersom föreslagen loka li sering ligger i 
anslutning till befintlig bostad och på etablerad tomtmark och att den föreslagna 
lokaliseringen inte bedöms innebära några men för pågående jordbruksverksamhet och 
bedöms inte heller innebära någon negativ påverkan av riksintresset fö r 
naturmiljövården. 

Vid ansökan om bygglov kommer lov att bev iljas under förutsättning: 
att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar en till fredsstä llande 
dagvattenhantering. Utgångspunkten är att allt dagvatten ska tas omhand inom den 
egna fast igheten. Går inte det ska avtal upprättas med berörd part så att vattnet kan 
av ledas till annan fastighet och/ eller dikningsföretag. Sådant avta l ska i så fa ll uppvisas 
innan bygglov lämnas, 

att sökanden inför kommande bygglovprövning, med en bu llerutredning, redovisa r hu r 
rik tvärdena för trafikbuller uppfylls. 

att byggnaden anpassas till i närområdet belägen bebyggelse vad gälle r såväl placering, 
ska la, proportioner, höjd och taklutning som yttre utformning i övr igt samt materialva l 
och fä rgsä ttning, 

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 fö r detta beslut. Görs inte ansökan om 
bygglov inom den angivna tiden upphör beslutet att gäll a. 

Ärendet i korthet 
Ärende 

Ordförandes sign J Justerandes sign I Utd ragsbestyrkande 
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Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på del av rubricerad 
fastighet 

Befintl iga förhå llanden 
Gullåkra 6:12 är en fastighet om 2 918 m2, taxerad som bebyggd småhusenhet. 
Fastigheten är belägen nordväst om Gullåkra by strax norr om Staffanstorp. Den 
fö reslagna platsen ligger fritt ute i det öppna landskapet på redan etablerad tomtplats .. 
Gu llåkra är en jordbruksby, vars existens finns belagd från medeltiden, men som på 
grund av si tt för jordbruket gynnsamma läge på sydvästmoränen sannolikt är äldre än 
vad som framgår av källorna. Att mycket tidig bosä ttning har funn its inom området 
framgår av de fornfynd som har gjorts i Gullåkra mosse och av tidigare fö rekomst av 
nu helt utplånade gravar. Gullåkra är en av de bäst bevarade bya rna i kommunen, 
något som i hög grad kan till skr ivas det sä tt på vil ket enskiftet genomfördes år 1812. 
Vid skiftet fi ck sålunda endast två av de inalles sju gårdarna lämna byn. 

Plan läge 
Fastigheten ligger utanför planlagt område och ingår inte i sammanhållen bebyggelse. 

Ärendets handläggning 
Berörds grannar har hörts. 
Några yttranden från grannar har ännu inte inkommit. 

Tekniska enhetenN A har i yttrande fra mfört att aktuell fastighet ligger utanför men 
grannfastigheten ligger inom verksamhetsområde för vatten och spill vatten. Kommunal 
dagvattenhantering finns inte inom området. 

Miljöenheten har i yttrande framfört att så länge hushåll sspill vatten genomgår 
godkänd avloppsrening enligt gä llande lagstiftning, dvs . i detta fal l ansluts ti ll det 
kommunala av loppsnätet, har miljöenheten inget att erinra mot ett pos itivt 
förhandsbesked. 

Bedömning 
De allmänna intressen som ska beaktas vid lokalisering av ny bebyggelse anges i 2 kap 
plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a att mark- och vattenområden ska användas 
för det eller de ändamål för vil ka områdena är mest lämpade med hänsyn till 
beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde ska ges sådan användning 
som medför en från allmän synpunkt god hushållning. Enligt 2 kap 4 § PBL ska vid 
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planläggning och i ärenden om bygglov ell er förhandsbesked enligt denna lag få r mark 
tas i anspråk för att bebyggas endast om marken från allmän synpunkt är lämpl ig för 
ändamålet. Enligt PBL 2 kap 5 § p 3 ska bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med 
hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjn ing, avlopp, avfallshantering, 
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt. Stadsbyggnadskontoret vill 
upplysa om att dikningsföretag inte ingår i den sakägarkrets som hörs i fö rhandsbesked 
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. Vidare gör 
stadsbyggnadskontoret bedömningen att den tilltänkta byggnationen inte ri skerar att 
hamna inom ett område där gällande buller krav inte kan uppfy llas men sökanden 
erinras om att exakta beräkningar enligt gä llande bestämmelser måste göras och 
redovisas i en lovansökning. Slutligen gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att den 
tilltänkta byggnaden ligger inom en befintlig tomtplats och kommer inte att negativt 
påverka möjligheterna att bedriva jordbruk i närområdet. Förutsä ttningar för att, 
en ligt 2 och 8 kapitlet och 9 kap 17 § plan- och bygglagen, lämna ett positivt 
förhandsbesked finns. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar, med instämmande av Carina Di lton (S), att lämna 
positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad av enbostadshus på 
del av fastigheten Gullåkra 1:2 Förslaget bedöms fören ligt med intentionerna i gä llande 
översiktsplan eftersom föreslagen lokali sering ligger i anslutning till befintl ig bostad 
och på etablerad tomtmark och att den föres lagna lokali seringen 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 tillfredsstä llande dagvattenhanter ing. Utgångspunkten är 
att all t 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 samt att 
sökanden inför kommande bygglovprövning, med en bullerutredning, redovisar hur 
riktvärdena för trafikbuller uppfylls. Att byggnaden anpassas till i närområdet be lägen 
bebyggelse vad gäller såväl placering, skala, proportioner, höjd och tak lutning som 
yttre utformning i övrigt samt materi alval och färgsättning. Samt 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 
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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 samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-06 
Ansökan daterad 2016-08-15 
Brev daterat 2016-08-15 
Översiktskarta daterad 2016-08-15 

Beslut skickas till 

(personuppgift)
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§82 Erbjudande om att delta i Samordnad luftkvalitetskontroll i 
Skåne (2016-MOS-112) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att upphäva § 66, 2016 miljö- och samhällsbyggnadsnämnden samt 

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

Ärendet i korthet 
Alla kommuner har skyldighet att kontrollera och ha kunskap om kommunens 
utomhusluft. Vid Skånes luftvårdsförbunds stämma 20 14 fi ck förbundet frågan från 
Staffanstorps kommun om att administrera ett program för samordnad kontroll av 
luftkva liteten och uppfyllelsen av miljökvalitetsnormerna fö r utomhusluft i Skåne. 

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

Vid Skånes luftvårdsförbunds stämma år 2016 presenterades ett förs lag 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 programförs lag för samordnad 
kontroll av luftkva litet inom Skåne som ett samverkansområde innehåller en 
kontrollstrategi som beskriver utformning och omfattning av kontrollen för två 
kalenderår med början året 2017. Dessutom inkluderas en översiktlig planering för en 
femårsperiod för åren 2017-2021. Programförslaget innefattar samordnade 
mätkampanjer för att klara lagkra ven samt för att kvalitetssäkra emissionsdatabasen 
för Skåne enligt kraven i Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). 
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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. 

Ärendet har nu återkommit från kommunstyrelsen för avgörande i mil jö- och 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrka r att upphäva§ 66, 2016 miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden samt att stä ll a sig positiv till Skånes Luftvårdsförbund 
erbjudande, att administrerar ett program för samordnad kontroll av luftkval iteten och 
uppfyllelsen av miljökvalitetsnormerna för utomhusluft i Skåne samt anmäla 
Staffanstorps kommun deltagande. 

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 2016-09-05 
Skrivelse 

Beslut skickas till 
Handläggaren föreslår att beslutet skickas till Skånes luftvårdsförbun cl, E-post: 
henric.nilsson@malmo.se 
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§83 Delårsredovisning 2016 - plan (2016-MOS-152) 

Beslut 
Miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlinga rna 

Ärendet i korthet 
Årspla n 201 6 beskriver öve rgripande den verksamhet som plan- och 
exploateringsenheten planerar att utföra fö r miljö- och samhälls byggnadsnä mnden 
under 2016. Föreliggande delå rsredovisning är en avrapportering av den verksa mhet 
som bedrivits och gälle r för peri oden 1 ja nuari till och med 31 a ugusti 20 16. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar a tt godkä nna redovisningen och lägga den t ill 
handlingarna 

Beslutsgång 
O rdföranden konstaterar a tt det endast fö religger ett förslag t ill beslut och fin ner a tt 
miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden besluta t i enlighet med detta . 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse da tera d 201 6-09-01 
Delårsredovisning 2016- jan-aug 
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§84 Delårsredovisning 2016 - Miljö (2016-MOS-153) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen och lägga den till hand lingarna. 

Ärendet i korthet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden fullgör kommunens lagstadgade uppgifter inom 
en rad lagstiftningar bl.a. inom li vsmedel- och miljöskyddsområdet. Enl igt dessa 
lagstiftningar ska myndighetsutövningen planeras utifrån behov och resurser. Även de 
nationella miljökvalitetsmålen som riksdagen beslutat om är vägledande vid planering 
av verksamheten. 

En ligt kontroll- och tillsynsplanen ska den fö ljas upp och redovisas för nämnden 
genom en delå rsredovisning och en redovisning för hela året. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att godkänna redovisningen och lägga den ti ll 
handlingarna. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-01 
Delårsredovisning 2016 - miljö 
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§85 Delårsredovisning 2016 - Bygg (2016-MOS-154) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslu tar 

att godkänna redovisningen och lägga den till handlinga rna. 

Ärendet i korthet 
Som ett led i kommunens strävan att uppnå god ekonomisk hushållning och förbättrad 
verksamhetsstyrning, upprättas för va rje kalenderår (from 2009) en årsplan (tidigare 
benämnd verksamhetsplan) som godkänns av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. 
Uppfölj ning sker delårsvis och årsv is. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att godkänna redovisni ngen och lägga den till 
handlingarna. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till besl ut och finner att 
mi ljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Särskilda uttalanden 
Carina Dilton (S) lämnar protokoll santeckning, se bilaga. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrive lse daterad 2016-09-01 
Delårsredovisning 2016 - bygg 
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Protokollsanteckning 

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden är till stora delar en myndighetsnämnd 
vilket betyder att nämnden även har ett tillsynsansvar för vissa verksamheter. 

Nämnden har tillsyn över OVK (obligatorisk ventilationskontroll), ovårdade tomter, 
bristande underhåll, hissar samt enkelt avhjälpta hinder. Detta är verksamheter som 
nämnden har fått prioritera bort under flera år. 

När vi tog verksamhetsplanen inför 2016 ansåg byggkontoret att nämnden skulle klara sitt 
uppdrag då det pågick en rekrytering av en resursförstärkning. I delårsrapporten ser vi att 
vi inte klarar detta uppdrag trots en resursförstärkning. 

Nämnden har ett uppdrag och den styrande majoriteten som består av alliansens politiker 
har en skyldighet att se till att det finns erforderliga resurser för att nämnden skall kunna 
fullfölja sitt uppdrag. 

Staffanstorp den 28 september 2016 

För Socialdemokraterna i Miljö- Samhällsbyggnadsnämnden 

~~\\,\~~~ 
Carina Dilton ($) 
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§86 Delårsrapport 2016 (2016-MOS-156) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna delå rsrapport 201 6 fö r miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden och 
överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

Ärendet i korthet 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har i enlighet med ekonomistyrdirektivet 
upprättat delårsrapport för tiden 2016-01-01 - 2016-08-30 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att godkänna delårsrapport 2016 för miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden och överlämna delårsrapporten till kommunstyrelsen fö r 
vidare behandling. 

Beslutsgång 
Ordföra nden konstaterar att det endast fö re I igger ett fö rslag ti ll bes! ut och fi nner att 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse daterad 201 6-09-01 
Delårsrapport fö r miljö- och samhä llsbyggnadsnämnden 2016 

Bes I ut sk i ekas ti Il 
Kommunstyrelsen 
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§87 Redovisning av delegationsbeslut 2016 - trafikärenden (2016-

MOS-1)

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende parkeringstillstånd för 
rörelsehindrade samt 

att godkänna redovisning av ordförandens delegationsbeslut 

Ärendet i korthet 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndnumrner 
(personuppgift)-(personuppgift) dnr 2016- MOS 

Ordförandens delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter i nedanstående ärenden: 1230 
2016-0008 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud mot trafik med 
fordon på Vanningastigen i Hjärup 
1230 2016-0009 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering på 
Torget i Staffanstorp 
1230 2016-0010 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om upphävande av 
Staffanstorps lokala trafikföreskrifter om förbud att stanna och parkera fordon på 
Rudolf Bååths i Staffanstorp 
1230 2016-0011 Staffanstorps kommuns lokala trafikföreskrifter om parkering inom 
Zon Jeppsagård i Staffanstorp 

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

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

Bes I utsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 
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§88 Redovisning av delegationsbeslut - miljöärenden (2016-MOS-2) 

Beslut 
Miljö- och samhäll sbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i miljöärenden under perioden 2016-
05-10 - 2016-08-31. 

Ärendet i korthet 
M iljöinspektörerna (JM),(CL), (MÅ), (KALi) och (GE) har, med stöd av miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens delegation § 29/2013 samt vidaredelegationsbeslut 2013-
08-22, fa ttat beslut i ärenden under perioden 2016-05-10- 2016-08-31 en ligt 
förteckning. Förkortningar handläggare: JM= Jessica Malm, MÅ=Margret Åkesson, 
GE=Göran Eriksson, KALi= Katia Lilja, CL=Charlotte Leander. Förkortningar 
åtgärdstyp: DELMI = delegationsbeslut av miljöärende. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att godkänna redovisn ingen av delegationsbeslut i 
miljöärenden under perioden 2016-05-10 - 2016-08-31. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 
Ärendelista 2016-05-10 - 2016-08-31 
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§89 Redovisning av delegationsbeslut 2016- bygg (2016-MOS-3) 

Beslut 
Milj ö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut i byggärenden under perioden 2016-
05-11 - 2016-08-31. 

Ärendet i korthet 
Stadsarkitekten, bygglovarkitekten och byggnadsinspektören har, med stöd av mi ljö
och samhällsbyggnadsnämndens delegation§ 59/2014, fattat beslut i ärenden under 
perioden 11 maj 2016 till och med 31 augusti 2016 enligt förteckn ing. 
Förkortningar åtgärdstyp: 
DELADM = delegationsbeslut administrativt 
DELANM = delegationsbeslut anmälan 
DELBL = delegationsbeslut bygglov 
DELBL T = delegationsbeslut, tidsbegränsat 
DELISL = delegationsbeslut interimistiskt slutbesked 
DELRL = de legationsbeslut rivnings lov 
DELML = delegationsbeslut marklov 
DELSB = delegationsbeslut slutbev is (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 2016-05-11 - 2016-08-3 1. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-01 
Ärendelista 2016-05-11 - 2016-08-3 1 
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§90 Redovisning av delegationsbeslut - Stadsbyggnadschef (2016-
MOS-38) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut 

Ärendet i korthet 
Stadsbyggnadschefen har med stöd av miljö- och samhäll sbyggnadsnämndens 
delegationsordning § 59/14, fattat beslut i följande ärende. 

Beslut om vidaredelegering under semester enligt följande: 
v 27-28 (4/7 - 17/7) Charlotte Leander 
v 29-30 (18/7 - 31/7) Thomas Lexen 
v 31 (1/8 - 7/8) Peter Norlander 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att godkänna redovisning av delegationsbeslut 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-02 

Ordförandes sign I Jusrerandes sign I Utdragsbestyrkande 

~ 00 
Sida 32 av 36 



Staffansto,ps 
kommun 

Miljö- och 
samhä I Is bygg nadsnä mnde 
n 

Samma nträdesprotokoll 

2016-09-28 

§91 Redovisning av delegationsbeslut 2016 - ordföranden (2016-
MOS-5) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisning av delegationsbeslut 

Ärendet i korthet 
M iljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande har, med stöd av mi ljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens delegation § 59/14, fattat beslut i fö lj ande ärende 

att för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens räkning avge yttrande gä ll ande 
överklagande av Staffanstorps kommuns beslut om tättbebyggt område i Hjärup dnr 
258-18046-2016 daterat 2016-08-16 till Länsstyrelsen (2015-MOS-49). 

att för miljö- och samhällsbyggnadsnämndens räkning avge remissvar gäl lande förslag 
t ill föreskrifter om hastighetsbegränsning på väg 854 i Skåne län daterat 2016-09-14 
ti ll Trafikverket (2016-MOS-1 69). 

att fö r miljö- och sam hällsbyggnadsnämndens räkning avge rem issvar gä llande förs lag 
till fö reskrifter om hastighetsbegränsning på väg 798 i Skåne län daterat 2016-09-14 
till Trafikverket (2016-MOS-170). 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att godkänna redovisni ng av delegationsbeslut 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-09-16 
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§92 Redovisning av meddelanden (2016-MOS-6) 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lägga informationen till handlingarna 

Ärendet i korthet 
a) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige§ 85, 2016 om årsredovisning för år 
2015 för Staffanstorps kommun; beslutar att godkänna överlämnad årsredovisning/ 
sammanställd årsredovisning för år 2015 Staffanstorps kommun (2016-MOS-30-4). 
b) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 100, 2016 om val av ny ledamot i 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden efter Kent Lindelöf (MP); besluta r att för 
resterande del av mandatperioden till ny ledamot i miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden utse Maria Zingmark (MP) . 
c) Tilldelningsbeslut i upphandling av arkivdatabas och visningsprogram för digita lt 
bygglovsarkiv; avtal träffat mellan Staffanstorps kommun och Comprima Software AB 
(2015-MOS-48-10). 
d) Tilldelningsbeslut i upphandling avseende skanning av bygglovshandlingar för 
digitalt arkiv; avtal träffat mellan Staffanstorps kommun och Dansk skanning A/S 
(2015-MOS-73-7). 
e) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige§ 89, 2016 ombyggnation av ny skola i 
norra Staffanstorp; beslutar at miljö- och samhällsbyggnadsnämnden få r i uppdrag att 
ta fram detaljplan för marken där, och i anslutning ti ll nuvande Trekan tens förskola, så 
att den kan innehålla en ny skola, samt att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden får i 
uppdrag att vidta särskilda trafiksäkerhetshöjande åtgärder för a tt säkra skolvägarna 
kring den nya skolan samt skolvägar från Borggårdsområdet ti ll den nya skolan (2015-
MOS-1 9-25) . 
f) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 91 , 2016 om detalj planeuppdrag för 
fastigheten Stanstorp 1 :177; beslutar att ge miljö- och samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram detaljplan för fastigheten Stanstorp 1:1 77 (2016-MOS-110-4). 
g) Protokollsutdrag från kommunfullmäktige § 94, 201 6 om lokala föreskr ifter för att 
skydda människors hälsa och miljön i Staffanstorps kommun; besluta r att bordlägga 
ärendet till nästkommande sammanträde med kommunfull mäktige (2016-MOS-53-5). 
h) Protokoll sutdrag från kommunfullmäktige§ 118, 2016 om lokala föreskrifter för 
att skydda människors hälsa och miljön i Staffanstorps kommun; beslutar att upphäva 
nu gällande loka l föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, anta i 
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ärendet fö religgande lokal föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 
Staffanstorps kommun, dat 2016-03-29, att gälls från och med 1 oktober 201 6 (201 6-
MOS-53-6). 
i) Beslut från Länsstyrelsen om överklagande av beslut om bygglov för garage på 
fastigheten Hjärup 7:21 2, Staffanstorps kommun; beslut att upphäva det överklagade 
beslutet och visar ärendet åter till miljö- och samhällsbyggnadsnämnden för fortsatt 
handläggning. 
j) Dom från mark- och miljödomstolen angående överklagande om förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus va rvid mark- och miljödomstolen avvisar yrkandet om 
faststä llelse, avslår yrkandet om syn samt i övrigt avslår överk lagandet. 
k) Dom från mark- och miljödomstolen angående antagande av detaljplan för Hjärup 
8:230 och del av 4:2, Klockaregårdsvägen, Staffanstorps kommun varvid mark- och 
miljödomstolen beslutar att avvisar överklaganden från de som ej är sakäga re samt att 
avslå samtliga övriga inkomna överklaganden 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskri velse daterad 2016-09-01 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande överlämnar en blomma till Jonas 
Bergenudd (bygglovsarkitekt) som ska sluta på stadsbyggnadskontoret. 
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