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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Staffanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

§100 Överträdelse av plan- och bygglagen, personuppgift (2016-
MOS-182)

Beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att utdöma en sanktionsavgift på 10 078 kr till personuppgift enligt 9 kap 12§ PBF, 

att utdöma en sanktionsavgift på 10 078 kr till personuppgift enligt 9 kap 12§ PBF 

samt, 

att sanktionsavgiften ska betalas enligt bifogad betalningsinstruktion, senast 3 månader 
efter beslutet vunnit laga kraft. 

Ärendet i korthet 

Stadsbyggnadskontoret tog emot en anonym anmälan avseende olovligt uppförd mur 

på fastigheten personuppgift. Efter detta skickade stadsbyggnadskontoret ut en skrivelse 
till fastighetsägarna, där vi begärde in en förklaring avseende den påstått olovligt 

utförda åtgärden. 

Utifrån den inkomna skrivelsen gjorde stadsbyggnadskontoret bedömningen att en 

olovlig åtgärd var utförd, fastighetsägarna medgav att de hade uppfört en mur som 

översteg 1,lm utan att söka bygglov. I samband med detta inkom fastighetsägarna med 

en bygglovsansökan och sökte bygglov för den redan uppförda muren. 

Efter att denna ansökan inkom så skickades ett nytt brev ut till fastighetsägarna, där 

stadsbyggnadskontoret upplyste om möjligheten att vidtaga rättelse, samt att en 

sanktionsavgift kommer att utdömas om rättelse ej vidtas. Yttrande har inkommit på 

den utskickade skrivelsen avseende rättelse och sanktionsavgift, dock så framförs 

ingenting i skrivelsen som ändrar stadsbyggnadskontorets bedömning i aktuellt ärende. 

Yrkanden 

Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

ska besluta att utdöma en sanktionsavgift på 10 078 kr till personuppgift enligt 9 kap 

12§ PBF, att utdöma en sanktionsavgift pålO 078 kr till personuppgift enligt 9 kap 12§ 

PBF, samt, att sanktionsavgiften ska betalas enligt bifogad betalningsinstruktion, senast 

3 månader efter beslutet vunnit laga kraft. 

Ordförandes sign 
I 

Justerandes sign 
I 

cT � 

I Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Staflansto<ps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

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- 10-25 
Begäran om yttrande daterad 2016-10-03 
Yttrande daterad 2016-10-19 

Beslut skickas till 

Personuppgift

Ordförandes sign I J usterandes sign 
I 

Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Staffaostocps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

§101 Avskrivning avseende överträdelse av plan- och bygglagen,

personuppgift (2016-MOS-183)

Beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att avskriva aktuellt tillsynsärende. 

Ärendet i korthet 
Stadsbyggnadskontoret tog emot en anonym anmälan avseende uppförande av mur på 

aktuell fastighet. Efter detta skickade stadsbyggnadskontoret ut en skrivelse till 

fastighetsägaren, där vi begärde in en förklaring avseende den påstått olovligt utförda 

åtgärden. Utifrån den inkomna skrivelsen gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att 

ingen olovlig åtgärd är utförd, eftersom det som uppförts är en stödmur understigande 

40 cm. Enligt policy antagen i kommunen är det bygglovsfritt att uppföra en stödmur 

upp till 40 cm, dessutom har stadsbyggnadskontoret varit på plats och kontrollmätt 

höjden på muren. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att avskriva aktuellt tillsynsärende. 

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

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-25 
Inkommen skrivelse daterad 2016-07-06 

Beslut skickas till 
Personuppgift

Ordförandes sign 
I 

Justerandes sign

c_T QC) 

I 
Utdragsbestyrkande
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Staffanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

§102 Överträdelse av plan- och bygglagen, personuppgift (2016-
MOS-184)

Beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att utdöma en sanktionsavgift på 87 934 kr till personuppgift, enligt 9 kap 6§ PBF, 

samt, 

att sanktionsavgiften ska betalas enligt bifogad betalningsinstruktion, senast 3 månader 

efter beslutet vunnit laga kraft 

Ärendet i korthet 

På aktuell fastighet ska det byggas åtta stycken enbostadshus, i samband med ett 

slutsamråd för två av husen så uppdagades det att dessa var påbörjade utan att 

startbesked meddelats. Efter slutsamrådet skickade stadsbyggnadskontoret ut en 

skrivelse till fastighetsägaren, där vi upplyste om möjligheten att vidtaga rättelse samt 

att en sanktionsavgift kommer att utdömas om rättelsen inte vidtas. Bygglov har sökts 

för den aktuella åtgärden, så det olovligt utförda avser påbörjad byggnation utan 

start besked. 

Fastighetsägaren har haft möjlighet att yttra sig över den utsända skrivelsen, något 
yttrande har dock inte inkommit. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 

besluta att utdöma en sanktionsavgift på 87 934 kr till personuppgift, enligt 9 kap 6 § 

PBF, samt, att sanktionsavgiften ska betalas enligt bifogad betalningsinstruktion, senast 

3 månader efter beslutet vunnit laga kraft. 

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 2016-10-25 
Begäran om yttrande daterad 2016-10-05 

Beslut skickas till 

Personuppgift

Ordförandes sign I Justerandes sign I 
Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Staffanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

§103 Avskrivning avseende överträdelse av plan- och bygglagen,

personuppgift (2016-MOS-181)

Beslut 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att avskriva aktuellt tillsynsärende. 

Ärendet i korthet 
Stadsbyggnadskontoret tog emot en icke anonym anmälan, avseende pågående 
hotellverksamhet på fastigheten personuppgift. Efter detta skickade 
stadsbyggnadskontoret ut en skrivelse till fastighetsägaren, där vi begärde in en 
förklaring avseende den påstått olovligt pågående verksamheten. Utifrån den inkomna 
skrivelsen gör stadsbyggnadskontoret bedömningen att ingen olovlig verksamhet pågår. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att avskriva aktuellt tillsynsärende. 

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 2016-10-25 
Inkommen skrivelse daterad 2016-08-04 

Beslut skickas till 
Personuppgift och anmälaren.

Ordförandes sign I Justerandes sign 

€T � 
I Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Staffansto,ps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

plan- och byggnadslag trädde i kraft ska plan- och bygglagen 1987:10 gälla för 
ärendet. 

Ärendets handläggning 
Grannar har getts tillfälle att yttra sig. Erineran har inkommit från personuppgift. 
Fastighetsägaren motsätter vidare byggnation på grund av risk för stigande 
dagvattennivåer. Miljö, TeknikN A, Teknik/f rafik har getts tillfälle att yttra sig över 
tidigare ansökan. 

Bedömning 
Inom Grevie-Beden finns stort intresse för ytterligare bostadsbebyggelse och området 
är utsatt för ett stort exploateringstryck. De allmänna intressen som skall beaktas vid 
lokalisering av ny bebyggelse anges i 2 kap plan- och bygglagen (PBL). Här anges bl a 
att mark- och vattenområden skall användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande 
behov. Företräde skall ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god 
hushållning. Enligt 2 kap 4 § PBL skall vid planläggning och i ärenden om bygglov 
eller förhandsbesked enligt denna lag får mark tas i anspråk för att bebyggas endast 
om marken från allmän synpunkt är lämplig för ändamålet. 

Enligt PBL 2 kap 5 § p 3 skall bebyggelse lokaliseras till lämplig mark med hänsyn till 
möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering, elektronisk 
kommunikation samt samhällsservice i övrigt. VA-ledningar är framdragna till 
fastigheten och har kapacitet att hantera ett ytterligare enbostadshus. 

Enligt den kommuntäckande översiktsplanen, Framtidens kommun - P erspektiv 2038, 
ligger fastigheten till större delen inom det karaktärsområde som utpekats i Grevie
Beden. Stadsbyggnadskontoret 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 förhållandena på platsen inte har ändrats sedan det ursprungliga lovet har getts så 
anser stadsbyggnadskontoret att kraven i 2 och 3 kap ÄPBL (1987:10) är uppfyllda i 
tillräcklig omfattning för att bygglov ska kunna ges. 

Ordförandes sign / justerandes sign

ET (1) 

/ Utdragsbestyrkande
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Stalfansto,ps 
kommun 

Samma nträdesprotokoll 2016-11-09 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 

besluta att bevilja bygglov, att erinra sökanden att bygganmälan ska lämnas in, samt, 

att erinra sökanden att lovet upphör att gälla om detsamma inte påbörjats inom två år 

och avslutats inom fem år från dag då beslutet vunnit laga kraft. 

Carina Dilton (5) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om 

avslag på att lämna postivit förhandsbesked på grund av de 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 en eventuell utbyggnad. 

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. 

Beslut skickas till 

Personuppgift

Ordförandes sign I Justerandes sign I 
ET �-

I Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Staflansto,pskommun 
Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 
besluta att lämna positivt förhandsbesked på inlämnad ansökan avseende nybyggnad 
av enbostadshus på del av fastigheten Stora Uppåkra 4:2, förslaget bedöms förenligt 
med intentionerna i gällande översiktsplan eftersom föreslagen lokalisering ligger på en 
etablerad tomtplats och den föreslagna lokaliseringen bedöms inte innebära några men 
för pågående jordbruksverksamhet och bedöms inte heller innebära någon negativ 
påverkan av landskapsbilden. Vid ansökan om bygglov kommer lov att beviljas under 
förutsättning: att sökanden i kommande bygglovprövning redovisar en 
tillfredsställande redovisning på 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 sökanden 
inför kommande bygglovprövning, med en bullerutredning, redovisar hur riktvärdena 
för trafikbuller uppfylls, att byggnaden anpassas till i närområdet belägen bebyggelse 
vad gäller såväl placering, skala, proportioner, höjd och taklutning som yttre 
utformning i övrigt samt materialval och färgsättning, att erinra sökanden att 
förhandsbeskedet inte innebär att åtgärden får påbörjas, samt, att erinra sökanden att 
förhandsbesked är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två 
år från dagen för detta beslut. Görs inte ansökan om bygglov inom den angivna tiden 
upphör beslutet att gälla. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-14 
Ansökan daterad 2016-09-13 
Situationsplan daterad 2016-09-13 
Planritning daterad 2016-09-13 
Planritning ovanvåning daterad 2016-09-13 

Beslut skickas till 

Personuppgift

Ordförandes sign I Justerandes sign 

ET (ca?)-

I Utdragsbestyrkande 
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Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Staffanstorps 
kommun 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

Beslutsgång 

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

Bes I utsu nderlag 

Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-14 
Ansökan daterad 2015-03-05 
Situationsplan daterad 2015-03-05 
Ritning dagvattenlösning daterad 2016-05-09 
Komplettering till förhandsbesked bullerberäkning 2016-01-24 
Komplettering dagvattenberäkning daterad 2016-03-02 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens beslut § 146/2015 
Beslut länsstyrelsen daterad 2015-12-03 
Brev daterad 2016-02-01 Jonas Bergenudd 
Brev daterad 2016-02-03 Personuppgift 
Brev daterad 2016-03-18 Jonas Bergenudd 
Brev daterad 2016-05-08 Personuppgift
Brev daterad 2016-06-07 Jonas Bergenudd 
Brev daterad 2016-07-01 Jonas Bergenudd 
Brev daterad 2016-07-06 Mathilda Jägryd 
Brev daterad 2016-09-11 Personuppgift  
Brev daterad 2016-09-13 Personuppgift  
Brev daterad 2016-09-14 Alexander Jönsson 
Brev daterad 2016-09-14 Mathilda Jägryd 
Brev daterad 2016-09-26 Alexander Jönsson 

Beslut skickas till 

Personuppgift 

Ordförandes sign I Justerandes sign I Utdragsbestyrkande 

L
J
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Staffansto,ps 
kommun 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesprotokoll 2016-11-09 

§108 Redovisning av delegationsbeslut 2016 - trafikärenden (2016-

MOS-1)

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende parkeringstillstånd för 

rörelsehindrade. 

Ärendet i korthet 
Parkeringstillstånd för rörelsehindrade med tillståndnummer personuppgift. 

Yrkanden 
Ordföranden Eric Tabich (M) yrkar att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden ska 

besluta att godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende parkeringstillstånd 

för rörelsehindrade. 

Beslutsgång 
Ordföranden konstaterar att det endast föreligger ett förslag till beslut och finner att 

miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutat i enlighet med detta. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse daterad 2016-10-20 

Ordförandes sign I Utdragsbestyrkande 
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