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  Sammanträdesdatum: 2016-05-12   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Närvarolista bygg och miljönämnden 

Beslutande i nämnden Ersättare i nämnden 

Parti Namn    Parti Namn 

M Sverker Nordgren  C Ingegerd Eriksson 

L Christer Åkesson  SD Jan Magnusson 

S Geir Hansen   M  Susanne Lovén  

SD Peter Frost Jensen  V Gustaf Törnqvist 

S Valentin Jovanovic  BP Jonathan Wetterström 

M Lars Nordberg    

MP Mattias Schiöth    

 

Övriga närvarande 

Titel    Namn 

Samhällsbyggnadschef  Lena Gerdtsson 

Nämndsekreterare  My Gunnarsson 

Personalföreträdare  Bertil Rantoft 

Bygglovingenjör  Bertil Lager 

1:e byggnadsinspektör  Torbjörn Wahlström 

Miljöinspektör   Fredrik Nilsson 

Planarkitekt   Peter Tomtlund 

Planarkitekt   Jeanette Widén Gabrielsson   

 

 
M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-05-12   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 68   

Tertialrapport 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information  

Samhällsbyggnadschef, Lena Gerdtsson informerade nämnden om ärendet.  
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.175 

Bygg och miljönämnden § 69   

Översyn av information kring pågående avtal 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att meddela kommunstyrelsen att bygg och miljö har dokumenterat sin rutin för uppföljning av pågående 

avtal och har kompletterat med en erfarenhetsbank för de egna avtalen. Rutinen bifogas. För kommunens 

ramavtal avser bygg och miljö att använda den erfarenhetsbank som finns i den kommunövergripande 

avtalskatalogen. 

 

Information  

Kommunstyrelsen har gett alla nämnder i uppdrag att se över sin information kring pågående avtal enligt 

rekommendation av kommunrevisionen. Syftet är att säkerställa att kommunen får den utlovade kvaliteten 

på varor och tjänster som är överenskommet med leverantören. Kommunrevisionen rekommenderar att 

ansvariga nämnder skapar en erfarenhetsbank och håller den uppdaterad så att de ansvariga får ett bättre 

underlag för att kunna ta beslut om avtalens eventuella förlängning eller ny upphandling.  

Expedieras till  

Kommunstyrelsen. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 70   

Information om handlingsplan 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information  

Samhällsbyggnadschef, Lena Gerdtsson informerade nämnden om ärendet.  
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 71   

Uppföljning av ärenden gällande bygglov 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information  

1:e byggnadsinspektör, Torbjörn Wahlström informerade nämnden om ärendet. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 15.491 

Bygg och miljönämnden § 72   

Svedala 306:130 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja ansökan om bygglov. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2015-06-30. 

Planritning 2015-06-30. 

Fasadritningar 2015-06-30. 

Kommentarer och tillägg/nytt förslag med mindre variant från byggherre 2015-10-12. 

Beslutsgång 

Lars Nordberg (M) yrkar att nämnden ska ge bifall till ansökan om bygglov. 

Ordförande Sverker Nordgren (M bifaller till Lars Nordbergs (M) yrkande. 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att avslå ansökan mot Lars Nordgrens (M) yrkande att 

bifalla byggherrens ansökan. Ordförande Sverker Nordgren (M) finner att nämnden beslutar enligt Lars 

Nordbergs (M) yrkande. 

 

Expedieras till 

Byggherren med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 

PoIT. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 15.580 

Bygg och miljönämnden § 73   

Lindved 1:8 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att som förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, meddela att den föreslagna 

åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2015-08-21. 

Beskrivning med situationsplan kompletterad med byggnadens yttermått 2015-11-17. 

Situationsplan kompletterad med byggnadens avstånd till fastighetsgränser samt in- och utfart 2016-03-21. 

 

Expedieras till 

Byggherren. 

PoIT. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.85 

Bygg och miljönämnden § 74   

Svedala 18:1 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att avslå ansökan om bygglov. 

 

Motivering 

Förslaget strider mot detaljplanen som anger bostadsändamål där dock byggnadsnämnden får medgiva 

inredning av garage, lokaler för handel och hantverk samt samlingssalar.  

Med tanke på fastighetens centrala läge vid Stortorget, att det är en hörnfastighet som vetter mot två 

gator och att bevarandeaspekterna är höga så är förslaget tveksamt.  

Likaså bör pågående livsmedelshantering beaktas då den restaurangverksamhet som pågår och boende 

kan riskeras att komma i konflikt med bilverkstad och däckbyte med hänsyn till lukt och buller. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2016-02-11. 

Beskrivning 2016-02-11. 

Situationsplan 2016-02-11. 

 

Expedieras till 

Byggherren med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 

PoIT. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.153 

Bygg och miljönämnden § 75   

Värby 61:590 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att återremittera ärendet till bygg och miljökontoret för vidare handläggning för närmare utredning kring 

detaljplanebestämmelser och parkeringsmöjligheter.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 2016-03-01. 

Nybyggnadskarta 2016-04-28. 

Situationsplan 2016-04-28. 

Planritning 2016-04-28. 

Fasadritning 2016-04-28. 

Sektionsritning 2016-04-28. 

Markplaneringsritning 2016-04-28. 

Beskrivning av projektet med argument för beviljande av bygglov 2016-04-28. 

Beslutsunderlag 

Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar på att ärendet ska återremitteras till bygg och miljökontoret för vidare 

handläggning. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) ställer proposition på sitt yrkande om återremiss mot att nämnden ska fatta 

ett beslut idag och finner att nämnden beslutar enligt hans yrkande om återremiss till kontoret.  

Expedieras till 

Byggherren med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 

Kontrollansvarig. 

PoIT. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 15.910 

Bygg och miljönämnden § 76   

Svedala 306:34 ”Aggarpsbron” 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att godkänna förslaget till samrådshandlingar för detaljplan för del av Svedala 306:34 m fl ”Aggarpsbron”, i 

Svedala, Svedala kommun, Skåne län. 

 

Att samråd ska ske om planförslaget. 

 

Information  

Kommunstyrelsen gav Bygg och miljönämnden i uppdrag 2015-11-16 att upprätta detaljplan för del av 

Svedala 306:34 m fl ”Aggarpsbron”, i Svedala, Svedala kommun, Skåne län 

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att anlägga en bil bro med separat gång- och cykelväg, samt ett 

mindre naturområde med gångbro inom del av Svedala 306:34 m.fl. i Svedala, Svedala kommun. Syftet är 

också att säkerställa levnadsmiljöer för groddjur enligt art skyddsförordningen och att inte försämra 

vattenkvaliteten i befintliga våtmarker inom planområdet. 

Expedieras till 

Enligt sändlista. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 14.130 

Bygg och miljönämnden § 77   

Svedala 122:71 ” Norra industriområdet” 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att godkänna förslaget till samrådshandlingar för ändring genom tillägg till ”förslag till stadsplan för 

verksamhetsområde norr i Svedala” Svedala, Svedala kommun, Skåne län. 

 

Att samråd ska ske om planförslaget. 

 

Information  

Kommunfullmäktige gav Bygg och miljö 2014-04-14 §37 i uppdrag att ändra detaljplan ”förslag till stadsplan 

för verksamhetsområde norr i Svedala” i Svedala, Svedala kommun, Skåne län. 

Detaljplaneändringen syftar till att begränsa markanvändningen i fråga om industri men utöka den i fråga om 

handel. Detta görs för att utveckla området i enlighet med kommunens intentioner vilka i sin tur utgår från den 

handels utredning som upprättades av GAFH 2013-03-10. I handels utredningen framförs det att norra 

industriområdet har goda möjligheter att utvecklas till ett konkurrenskraftigt externt handelsområde givet sitt 

utmärkta läge vid E65 och väg 108. I utredningen rekommenderas sällanköpshandel istället för detaljhandel 

och livsmedelshandel för att området ska komplettera snarare än konkurrera med centrum. 

Expedieras till 

Enligt sändlista. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 12.555 

Bygg och miljönämnden § 78   

Svedala 315:17 ” Nygårds dammar” 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att föreslå Kommunfullmäktige att anta detaljplanen. 

 

Att omedelbart justera paragrafen. 

 

 
Information  

Syftet med planen är att pröva lämpligheten att bygga ca 63 bostäder som utgörs av friliggande småhus samt 

grupphus. Utmed Ystadbanan föreslås bullerskyddsvallar. Befintlig markväg flyttas något norrut i 

planområdets västra och östra del för föreslagna bullerskyddsvallar. På Börringevägen föreslås gång- och 

cykelpassage med en mitt refug för att öka trafiksäkerheten. Utmed Börringevägen föreslås en separat gång- 

och cykelväg, som kommer att ansluta till planerad planskild korsning i korsningspunkten Börringevägen/väg 

108. 

Syftet är också att säkerställa levnadsmiljöer för groddjur enligt art skyddsförordningen och att inte försämra 

vattenkvaliteten i befintliga våtmarker inom planområdet. 

Beslutsgång 

Mattias Schiöth (MP) yrkar på att ärendet ska återremitteras till bygg och miljökontoret. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) ställer proposition på beslut ska fattas idag mot Mattias Schiöths (MP) 

yrkande att återremittera ärendet till bygg och miljökontoret. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att ärendet ska avgöras idag och då begärs votering. 

Votering genomförs. Ordförande klargör att man röstar ja för att fatta beslut idag och nej för yrkande Mattias 

Schiöths (MP) yrkande om återremiss.   

Resultat: 

Ja: Sverker Nordgren (M), Christer Åkesson (L), Geir Hansen (S), Lars Nordberg (M), Valentin Jovanovic (S). 

Nej: Mattias Schiöth (MP) och Peter Frost Jensen (SD).  

Ordförande finner att nämnden efter votering beslutar att avgöra ärendet idag och därefter beslutar nämnden 

enligt liggande förslag. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 12.555 

Bygg och miljönämnden forts § 78 

 

Expediering 

Enligt sändlista. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.304 

Bygg och miljönämnden § 79   

Remiss – ny tobakslag 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att avstå från att yttra sig över remissen. 

 

Motivering  

Bygg och miljökontoret har för närvarande inte möjlighet att avsätta de resurser som behövs för att studera 

materialet och ta fram ett underbyggt yttrande över förslagen i utredningen.  

 

Information 

Kommunstyrelsen har skickat en remiss för yttrande senast 2016-05-27. Remissen avser en översyn av 

tobakslagen – Nya steg mot ett minskat tobaksbruk samt promemoria genomförande av tobaksdirektivets 

bestämmelser om e-cigaretter (SOU 2016:14). 

Utredningen lämnar flera förslag som syftar till att minska användningen av tobak och motverka illegal 

handel med tobak. Man föreslår bland annat tillståndsplikt för försäljning av tobaksvaror, idag räcker det 

med en anmälan. Utredningen berör också myndigheternas tillsyn enligt tobakslagen. 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.291 

Bygg och miljönämnden § 80   

Remiss – CE märkning av gödsel 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att avstå från att yttra sig över remissen. 

 

Motivering 

Bygg och miljö har studerat handlingarna översiktligt och har inte hittat några områden där vi ser att 

nämnden bör framföra synpunkter. Vi har för närvarande inte möjlighet att avsätta resurser på att fördjupa 

oss i materialet och ta fram ett underbyggt yttrande över förslaget.  

 

Information  

Kommunstyrelsen har skickat en remiss om förslag till ny EG-förordning om CE-märkning av gödsel för 

direkt yttrande till Näringsdepartementet senast 2016-05-17. 

Dagens regler för handel med gödsel inom EU är harmoniserade endast för vissa oorganiska 

gödselprodukter (konstgödsel). Handel över gränserna inom EU med gödsel av organiskt ursprung eller av 

återvunna produkter försvåras av att det saknas harmoniserade bestämmelser. Förslaget är att införa 

sådana bestämmelser för att underlätta denna handel. 

Expedieras till 

 

n.registrator@regeringskansliet.se och 

ingrid.svedinger@regeringskansliet.se. 

Kommunstyrelsen. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.971 

Bygg och miljönämnden § 81   

Rockarp 2:35 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att meddela Massoptimering Sverige AB, org. nr. 556969-1040, förbud att tillföra massor  av den kvalitén 

som redovisats i ansökan på fastigheten Rockarp 2:35 i Svedala kommun. 

 

Information  

2016-03-10 var ärendet uppe i nämnden för beslutsfattande. Nämnden beslutade då att återemittera 

ärendet till bygg och miljökontoret för vidare handläggning av ärendet och att Massoptimering Sverige AB 

skulle lämna en provtagning av eventuella föroreningar till kontoret samt en bedömning av hur tjockt 

matjordslagret var. För mer information och bakgrund kring ärendet se tillhörande tjänsteskrivelse. 

Massoptimering AB Sverige har nu återkommit med ett svar och underlag till nämnden för ett nytt beslut.  

Expedieras till 

Massoptimering Sverige AB med delgivningskvitto. 

Fastighetsägare. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 82 

Information 

Bygg och miljönämnden beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Länsstyrelsen, återkallelse av överklagande gällande Värby 61:86. 

2. Länsstyrelsen, avslår överklagande gällande spridning av bekämpningsmedel i Grevie 

vattenskyddsområde. 

3. Länsstyrelsen avslår överklagandet på fastigheten Bjärshög 9:5. 

4. Länsstyrelsen upphäver det överklagande beslutet gällande buller från luftvärmepump. 

5. Sveriges kommuner och landsting, vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2016. 

6. Information från Kulturrådet. 

7. Länsstyrelsen, rättelse i tidigare meddelat beslut. 

8. Från kommunfullmäktige, ändrat reglemente.  

9. Svedalas författningssamling. 

10. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet på fastigheten Svedala 48:10. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 83 

Delegationsbeslut 

Bygg och miljönämnden beslutar 

Att godkänna redovisningen av fattade delegationsbeslut och lägga dem till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

Delegationslistor från: 

 Bygg och miljökontoret enheten för byggärenden tom 2016-05-04. 

 Bygg och miljökontoret enheten för miljöärenden tom 2016-05-02. 

 


