
   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

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   V Gustaf Törnqvist  

S Geir Hansen   SD Jan Magnusson  

SD Peter Frost Jensen     

S Valentin Jovanovic   

M Lars Nordberg     

MP Nicklas Lindgren     

 

Övriga närvarande (tjänstemän och insynsplatser) 

Titel Namn 

 

  

Samhällsbyggnadschef 

Nämndsekreterare 

Stadsarkitekt  

Bygglovingenjör 

Lena Gerdtsson 

My Gunnarsson 

Karin Gullberg 

Bertil Lager 

 

 

 

 

 

1:e byggnadsinspektör 

Miljöchef 

Planarkitekt 

Planarkitekt 

Teknisk chef 

Kanslisekreterare 

Torbjörn Wahlström 

Anna Cedergren 

Jeanetté Widén Gabrielsson § 131 - 136 

Lisa Nilsson § 131 -134 

Fredrik Löfqvist § Första § 131. 

Kristina Larsen § 131 -132 

 

 

  

 

 

  

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 131  

Presentation av ny teknisk chef 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att nämnden har tagit del av informationen. 

 

Bakgrund 

Fredrik Löfqvist, ny teknisk chef presenterar sig inför nämnden. 
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  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 132  

Presentation av ny mötesfunktion 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att nämnden har tagit del av informationen. 

 

Bakgrund 

Kanslisekreterare, Kristina Larsen presenterar den kommande mötesfunktionen för nämnden. 

Kristina går igenom alla funktioner och visar hur de ska använda funktionen på bästa sätt.  
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  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 14.072 

Bygg och miljönämnden § 133  

Synpunkter på remiss avseende utpekande av områden av 
riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att Svedala kommun yrkar på att området för riksintresse för friluftsliv enligt 3 kap 6 § miljöbalken 

begränsas till kärnområdet för rekreation i enlighet med Svedalas översiktsplan 2010.  

Att avge svar till Naturvårdsverket i enlighet med tjänsteskrivelsens förlag. 

Att naturvårdsverket ska ha en dialog med berörda markägare innan beslut tas då befintliga och 

många riksintressen finns i detta område. 

 

Bakgrund 

Naturvårdsverket har inbjudit samtliga kommuner, länsstyrelser, riksintressemyndigheter och 

friluftsorganisationer till samråd enligt 6 kap miljöbalken om förslag till miljökonsekvensbeskrivning 

av förslaget till utpekande av områden av riksintresse för friluftslivet, tillika samråd. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Remiss från Naturvårdsverket 

 

Beslutsgång 

Sverker Nordgren (M) yrkar som tillägg till beslut att naturvårdsverket ska ha en dialog med 

berörda markägare innan beslut tas då befintliga och många riksintressen finns i detta område. 

 

Expedieras till 

Naturvårdsverket 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 14.130 

Bygg och miljönämnden § 134  

Antagandehandling för ändring genom tillägg till ”förslag 
till stadsplan för verksamhetsområde norr i Svedala, 
Svedala kommun, Skånelän 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att anta förslaget till antagandehandlingar för ändring genom tillägg till ”förslag till stadsplan för 

verksamhetsområde norr i Svedala, Svedala kommun, Skånelän. 

 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige gav 2014-04-14 bygg och miljökontoret i uppdrag att ändra detaljplan ”förslag 

till stadsplan för verksamhetsområde norr i Svedala, Svedala kommun, Skånelän. 

Planen ändringen syftar till att begränsa markanvändningen ifråga om industri men att utöka den i 

fråga om handel. 

 

Beslutsunderlag 

Plankarta 

Planbeskrivning och genomförandebeskrivning 

Behovsbedömning 

Särskilt utlåtande 

Samrådsredogörelse 

 

Expedieras till 

Enligt fastighetsförteckningen 

 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.613 

Bygg och miljönämnden § 135  

Begäran om ändring av del av detaljplan för ”Kvarteret 
renen och elefanten i Svedala, Svedala kommun, Malmöhus 
län” för att upphäva tomtindelningsbestämmelser inom 
fastigheten Svedala 7:11 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att ge bygg och miljökontoret i uppdrag att ändra del av detaljplan för ”Kvarteret renen och 

elefanten i Svedala, Svedala kommun, Malmöhus län” för att upphäva tomtindelningsbestämmelser 

inom fastigheten 7:11. 

 

Bakgrund 

Rafab Svedala Fastigheter AB har kommit in med en begäran om planändring för upphävande av 

tomtindelningsbestämmelser i rubricerad detaljplan. Avsikten är att kunna genomföra en 

fastighetsreglering genom att Svedala 7:1 överförs till Svedala 7:11. 

 

Beslutsunderlag 

Situationsplan 

 

Expedieras till 

Rafab Svedala Fastigheter AB 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 136  

Information om planläget 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att nämnden har tagit del av informationen. 

 

Bakgrund 

Planarkitekt, Jeanette Widén Gabrielsson informerar nämnden om tidsplanen för detaljplanerna. 

Hon berättar vilka planer som är på gång samt vilka som vilar och varför. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 15.405 

Bygg och miljönämnden § 137  

Svedala 200:84, ansökan om förhandsbesked 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att inte medge förhandsbesked på ansökt plats.  

 

Motivering till beslut 

Se tillhörande tjänsteskrivelse. 

 

 

Bakgrund 

Fastighetsägaren har genom ombud ansökt om två stycken avstyckningar längs Bjeretsvägen. 

Ansökan avser nybyggnad i ett område där detaljplan saknas. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan            

Följebrev           

Fasad/perspektivritning           

Situationsplan ett och två                     

 

Expedieras till 

Byggherren, med delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Ombud, med delgivningskvitto och besvärshänvisning 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.007 

Bygg och miljönämnden § 138  

Svedala 201:103, ansökan om förhandsbesked 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att inte medge förhandsbesked på ansökt plats.  

 

Motivering till beslut 

Se tillhörande tjänsteskrivelse. 

 

 

Bakgrund 

Byggherren har 2016-01-03 ansökt om förhandsbesked med förslag på avstyckning för ett 

enbostadshus inom Sjödiken området. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Följebrev 

Situationsplan 

Exempel på hus  

 

Expedieras till 

Byggherren, med delgivningskvitto och besvärshänvisning 
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  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.375 

Bygg och miljönämnden § 139  

Bjärshög 9:5, ansökan om förhandsbesked 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att meddela att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Motivering till beslut 

Den ansökta platsen ligger inom område för strandskydd. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Ritning, bild 

Situationsplan 

Yttrande från Trafikverket 

Yttrande från E:on Elnät Sverige AB 

Yttrande från VA-enheten 

Yttrande från Miljöenheten 

 

Expedieras till 

Byggherren, med delgivningskvitto och besvärshänvisning 
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  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.409 

Bygg och miljönämnden § 140  

Svedala 100:183 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att avslå ansökan om bygglov för byte av putsfärg NCS S2010-Y20R. 

 

Motivering till beslut 

Bygg och miljökontoret har under våren gjort en genomgång av ansökningar, inventerat området 

karaktär och utformning, lagt fram förslag på färgsättningar, haft dialog med fastighetsägarna och 

haft ett informationsmöte på området. 

Bygg och miljökontoret avslår föreslagen färgsättning eftersom det avviker från områdets 

ursprungliga karaktär och helhetsverkan i gruppbebyggelsen.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Foto/Färgprov 

 

Expedieras till 

Byggherren, med delgivningskvitto och besvärshänvisning 
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  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.459 

Bygg och miljönämnden § 141  

Kvisslemölla 1:2, ansökan om förhandsbesked 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att meddela att den föreslagna åtgärden inte kan tillåtas på de avsedda platserna 

 

Motivering till beslut 

Den ansökta platsen ligger inom ett område för strandskydd, en alternativ placering avslås på 

grund av svårighet med angöring och stort trafikflöde på Malmövägen. Det ligger även ett reservat 

(stråk) utmed Malmövägen inom översiktsplanen för utbyggnad av framtida spårväg, Malmövägen 

kan även behöva breddas. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Husförslag 

Situationsplan 

Yttrande från Trafikverket 

Yttrande från E:ons Elnät Sverige AB 

Yttrande från VA-enheten  

Yttrande från Miljöenheten 

 

Expedieras till 

Byggherren, med delgivningskvitto och besvärshänvisning 

 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.523 

Bygg och miljönämnden § 142  

Lilla Svedala 10:1, ansökan om förhandsbesked 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Motivering till beslut 

Trafikverket och grannar har hörts, kommunalt vatten och avlopp finns framdraget och därför kan 

åtgärden tillåtas på ansökt plats. Notera att avstyckning av tomt inte ingår i beslutet. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Förslag på hus 

Yttrande från Miljöenheten 

Yttrande från VA-enheten 

Yttrande från Trafikverket 

Situationsplan 

Trafikverkets tillstånd till in och utfart 

 

Expedieras till 

Byggherren, med delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Berörda sakägare med delgivningskvitto och besvärshänvisning 
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  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.529 

Bygg och miljönämnden § 143  

Svedala 206:26, ansökan om förhandsbesked 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

Motivering till beslut 

Den föreslagna åtgärden uppfyller kraven, området ligger mycket lantligt med närhet till skog, betes 

och jordbruksmarker, befintliga lantbruksfastigheter och hästgårdar finns i närområdet. Området 

anses därför lämpligt för komplettering med ny hästgård. 

 

Beslutsunderlag  

Ansökan 

Situationsplan 

Yttrande från Miljöenheten 

Yttrande från VA-enheten 

 

Expedieras till 

Byggherren, med delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Berörda sakägare med delgivningskvitto och besvärshänvisning 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.591 

Bygg och miljönämnden § 144  

Svedala 208:12, uppställningsplats 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för uppställningsplats under två månader t.o.m. 2016-

10-31. 

 

Motivering till beslut 

Ytan gränsar ut mot E65 och är visuellt mycket synlig. 

E65 är ett viktigt skyltfönster för Svedala tätort. 

Det är viktigt att zonen utmed vägen upplevs inbjudande och estetiskt tilltalande. 

Trafikverket har hörts i ärendet, men har inte inkommit med slutgiltigt ställningstagande.  

Tydlig kommunikation har skett mellan sökande och kommunen under sommaren 2016. Besked 

har getts att sökande ska avvakta genomförande av åtgärd tills beslut fattats. Inget positivt besked 

gällande tillfälligt bygglov har getts av kommunen.  

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Situationsplan 

Konversation mellan byggherre och bygg och miljö 

Konversation med byggherren 

Yttrande från Miljöenheten.  

Byggherrens svar på inledande frågor från Trafikverket (Trafikverket har officiellt inte svarat) 
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  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.591 

Bygg och miljönämnden forts § 144 

  

Expedieras till 

Byggherren, med delgivningskvitto och besvärshänvisning 

Berörda sakägare med delgivningskvitto och besvärshänvisning 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.558 

Bygg och miljönämnden § 145  

Svedala 200:63, tillbyggnad av enbostadshus 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att nämnden har tagit del av informationen. 

 

Bakgrund 

Bygglovsingenjör, Bertil Lager informerar nämnden om ärendet. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.491 

Bygg och miljönämnden § 146  

Svedala 306:194, ”Blåregnet” 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja bygglov enligt ansökan och medge liten avvikelse från detaljplanens bestämmelser. 

 

Motivering till beslut 

Bygg och miljöenheten anser att bygglov kan lämnas och att man kan medge liten avvikelse 

från detaljplanens bestämmelser eftersom förslaget, i stort sett, uppfyller detaljplanens 

intentioner. 

Byggherren bör dock ges möjlighet att, via avtal med gata/park, förfoga över allmän platsmark 

norr om fastigheten för att koppla ihop egen grönyta, via en förbindelse, till den allmänna 

platsmarken som då kan förses med trädplantering, cykel-uppställning och vistelseytor 

förbundet med befintlig lekplats. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan  

Markplaneringsritning, M-16-1-001 rev C, 2016-10-11 

Planer hus 1, A-1-11 rev B 

Planer hus 1, A-1-12 rev B 

Fasader hus 1, A-1-13 rev B 

Fasader hus 1, sektion, A-1-14 rev B 

Planer hus 2, A-1-21 rev B 

Planer hus 2, A-1-22 rev B 

Fasader hus 2, A-1-23 rev B 

Fasader hus 2, principsektion, A-1-24 rev B 

Planer och fasader hus 3, A-1-31 rev B 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.491 

Bygg och miljönämnden forts § 146 

 

Planer, fasader och sektion miljöhus, A-1-41 rev B 

Bullerutredning 2016-06-15 

Tillgänglighetsbeskrivning 

 

Expedieras till 

Byggherren med delgivningskvitto 

Kontrollansvarig  

Post och inrikes tidning 

Gata och parkenheten 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.474 

Bygg och miljönämnden § 147  

Svedala 100:189, utvändig ändring 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Bygg och miljönämnden beslutar att bevilja bygglov för byte av träpanelsytor till puts på fyra sidor 

på huvudbyggnaden samt eventuell ersättning av skärmtak över entré 

 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Fasadritning 

Foto på fuktskador 

 

Expedieras till 

Byggherren med delgivningskvitto 

Post och inrikes tidning 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.255 

Bygg och miljönämnden § 148  

Vissmarlöv 3:5, ansökan om förhandsbesked 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att meddela att den föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen. 

 

 

Motivering till beslut 

Bostadshuset, enligt ansökan, är i skånsk byggnadsstil både till sin skala, utformning och 

placering. Huset placeras utmed Kyrkängsvägen och blir en naturlig komplettering av befintlig 

radby. 

Placering och utformning överensstämmer med riktlinjer i kommunens översiktsplan 2010 

gällande kompletterande bebyggelse ute på landsbygden. 

Kyrkängsvägen är en mindre återvändsgata som ligger nästan dold och väl förankrad i 

terrängens modellering samt kantas av högre vegetation. 

Grannar är hörda och har inga erinringar. 

Det finns kommunalt vatten och avlopp framdraget till kommande byggnad. 

Åtgärden innebär ingen påverkan på riksintressen. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Situationsplan 

Information till byggherren om bygg och miljös första granskningsutlåtande som redogjordes 

vid möte och även brev 2016-05-16 

Yttrande från Trafikverket 

Yttrande från E.on Elnät Sverige AB 

Yttrande från VA-enhetens  
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.255 

Bygg och miljönämnden forts § 148 

 

Yttrande från berörd sakägare 

Yttrande från Miljöenheten 

 

Expedieras till 

Byggherren med delgivningskvitto 

Berörda sakägare med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.579 

Bygg och miljönämnden § 149  

Skabersjö 26:33 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att vid vite av 80 000 kr förbjuda Skabersjö Ridhus AB (556759-8684) efter 2017-06-01 att släppa 

ut avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten. 

Motivering till beslut 

Avloppsanordningen som idag finns på fastigheten uppfyller inte dagens krav på rening. Enligt 

bygg och miljökontorets uppgifter består avloppsanordningen av en trekammarbrunn och en 

efterföljande filterbrunn. En enskild avloppsanläggning beräknas kosta 100 000 – 200 000 kr, 

kostanden bedöms inte orimlig att uppfylla och fastighetsägaren har haft god tid på sig att planera 

för kostanden.  

Se tillhörande tjänsteskrivelse för hela motiveringen. 

 

Expedieras till 

Skabersjö Ridhus AB. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.580 

Bygg och miljönämnden § 150  

Skabersjö 26:79 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att vid vite av 80 000 kr förbjuda Göran Collin (19470627-2475) efter 2017-06-01 att släppa ut 

avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten. 

Motivering till beslut 

Avloppsanordningen som idag finns på fastigheten uppfyller inte dagens krav på rening. Enligt 

bygg och miljökontorets uppgifter består avloppsanordningen av en trekammarbrunn och en 

efterföljande filterbrunn. En enskild avloppsanläggning beräknas kosta 50 000 – 150 000 kr, 

kostanden bedöms inte orimlig att uppfylla och fastighetsägaren har haft god tid på sig att planera 

för kostanden.  

Se tillhörande tjänsteskrivelse för hela motiveringen. 

 

Expedieras till 

Göran Collin 

Torupsvägen 232 

233 92 Svedala 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 151  

Information 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att godkänna informationen. 

 

Beslutsunderlag 

Delårsrapport 31 augusti 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-10-13   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 152  

Delegationsbeslut 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att godkänna delegationslistorna. 

 

Beslutsunderlag 

 Listor från byggenheten t.o.m. 2016-10-04. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


