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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  BP Jonathan Wetterström  

S Geir Hansen   SD Jan Magnusson 

SD Peter Frost Jensen    

S Valentin Jovanovic   

M Lars Nordberg    

V Gustaf Törnqvist   

Övriga närvarande (tjänstemän och insynsplatser). 

Titel Namn 

 

  

Samhällsbyggnadschef 

Nämndsekreterare 

1: e byggnadsinspektör 

Miljöchef 

Lena Gerdtsson 

My Gunnarsson 

Torbjörn Wahlström 

Anna Cedergren 

 

 

 

 

 

Planarkitekt 

Planarkitekt 

 

 

 

Lina Andersson 

Jeanette Widén 

Gabrielsson 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.603 

Bygg och miljönämnden § 1  

Föreläggande med vite om att inkomma med uppgifter om 
markarbeten på fastigheten Yddinge 14:6. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

 

Att förlägga Bo Billgren (430825-4111), att senast 2016-03-01inkomma med: 

Uppgifter om vilka arbeten som utförts på fastigheten Yddinge 14:6. Till denna punkt kopplas ett 
löpande vite om femtusen (5 000) kronor för varje påbörjad månad som föreläggandet inte är 
uppfyllt. 
 
Redovisning av om massor har förts bort från fastigheten, och i så fall mängd och mottagare. 
Till denna punkt kopplas ett löpande vite om femtusen (5 000) kronor för varje påbörjad månad 
som föreläggandet inte är uppfyllt. 
 
Redovisning av om massor förts till fastigheten, och i så fall mängd, ursprung och eventuellt 
föroreningsinnehåll. Till denna punkt kopplas ett löpande vite om femtusen (5 000) kronor för 
varje påbörjad månad som föreläggandet inte är uppfyllt. 
 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap 3 § samt 26 kap, 9, 14 och 21 §§. 

Beslutet kan överklagas, besvärshänvisning bifogas till byggherren.   

 

Motivering  

Tidigare markundersökningar (redovisade till bygg och miljö 2007-02-13) visar att det finns 

föroreningar av bly, koppar, zink, tyngre alifatiska kolväten C16-C35 samt PAH som överskrider 

riktvärdet för mindre känslig markanvändning. Saneringsarbeten får inte utföras på fastigheten 

utan anmälan till bygg- och miljönämnden. Eftersom marken är förorenad finns det risk att 

föroreningarna sprids i samband med gräv- schakt- och markarbeten, därför gäller miljöbalken 2 

kap 3 § och lämpliga försiktighetsmått ska vidtas. Bygg- och miljönämnden anser att det är 

rimligt att en anmälan om sanering lämnas in och godkänns innan markarbeten utförs så att 

bygg- och miljönämnden kan bedöma vilka försiktighetsmått som krävs. 

Då fastighetsägaren verkar hålla sig undan genom att inte låta sig delges genom det 

delgivningskvitto som följde med förra beslutet anser bygg- och miljönämnden att det är rimligt 

att föreläggandet förenas med vite. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.603 

Bygg och miljönämnden forts § 1  

 

Expedieras till 

Bo Billgren, Bävergatan 2, 215 67 Malmö med delgivningskvitto och besvärshänvisning.  

Jenny Karlsson, Lundavägen 721-4, 233 75 Klågerup 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.287 

Bygg och miljönämnden § 2  

Tjustorp 12:39, förhandsbesked.  

Bygg och miljönämnden beslutar  

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

föreslagna åtgärden kan tillåtas på den avsedda platsen med nedan givna villkor. 

Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och i huvudsak utformning. 

Byggherren ska före kommande bygglovsprövning ta fram en utredning om mark-
föroreningssituationen på fastigheten och så även omkring och under byggnaden samtidigt med 
markprovtagning vid grävning för reparation av ledningar till befintliga byggnader. 
 
Byggherren ska i samband med ansökan om bygglov, (utöver nybyggnadskarta, plan-, fasad- och 
sektionsritning), redovisa brandskyddsdokument, bullerutredning och verksamhetsbeskrivning. 

 

Expedieras till 

Enligt PBL 9 kap 41, 41b och 42 §§ 

Byggherren, Hemlock Industrifastighets AB 

PoIT 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.824 

Bygg och miljönämnden § 3  

Svedala 306:279, nybyggnad av grupphus/radhus. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja bygglov enligt ansökan. 

 

Beslutsunderlag 

Ansökan 

Nybyggnadskarta 

Planer, fasader och sektion A-40.1-01 

Planer, fasader och sektion A-40.1-02 

Planer, fasader och sektion A-40.1-03 

Planer, fasader och sektion, förråd A-40.1-04 

Planer, fasader och sektion, carportar A-40.1-05 

Material- och färgsättningsbeskrivning 

Egenkontroll av tillgänglighet och användbarhet 

Byggherrens kommentar/förklaring på vår begäran av komplettering 2015-12-21 

Situationsplan/markplaneringsritning M-01, kompletterad 2015-12-21 

Expedieras till 

Enligt PBL 9 kap 41, 41b och 42 §§ 

Byggherren med delgivningskvitto 

PoIT 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 07.1061 

Bygg och miljönämnden § 4  

Antagande av detaljplan Svedala 306:34 och 306:37, 
”förskola, skola, idrott”, Svedala kommun, del 1. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

 

Att godkänna antagandehandlingar för rubricerande detaljplan inför antagande i 

kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Plankarta. 

Illustrationskarta. 

Utlåtande. 

Kompensationsåtgärder 

Planbeskrivning med genomförandebeskrivning. 

Expedieras till 

Enligt sändlista 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 12.555 

Bygg och miljönämnden § 5  

Granskningshandling för detaljplan för del av Svedala 
315:17 m.fl. ”Nygårdsdammar”, Svedala kommun. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att godkänna förslaget till granskningshandlingar för detaljplan för del av Svedala 315:17 m.fl. 

”Nygårds dammar” i Svedala kommun. 

 

Att godkänna förslaget till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande granskningshandlingar. 

 

Att granskning ska ske om planförslaget. 

 

Beslutsgång/Yrkande 

Gustaf Törnqvist (V) yrkar att planarbetet skall avbrytas baserat på Länsstyrelsens yttrande som 

inkom till bygg och miljökontoret 2015-06-01. 

Christer Åkesson (L) yrkar bifall till liggande förslag. 

Gustaf Törnqvist (V) begär votering. 

Omröstning genomförs.  

Den som bifaller liggande förslag röstar JA, den som bifaller Gustaf Törnqvists (V) yrkande att 

planarbetet skall avbrytas baserat på Länsstyrelsens yttrande som inkom till bygg och 

miljökontoret 2015-06-02 röstar NEJ. 

Resultat: 6 JA och 1 NEJ. 

Ja-röster: Christer Åkesson (L), Geir Hansen (S), Lars Nordberg (M), Valentin Jovanovic (S), 

Peter Frost Jensen (SD), Sverker Nordgren (M). Nej-röster: Gustaf Törnqvist (V). 

Ordförande Sverker Nordgren (M) finner att nämnden efter votering beslutar enligt liggande 

förslag. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 12.555 

Bygg och miljönämnden forts § 5 

 

Expedieras till 

Enligt PBL 5 kap 20 § enligt fastighetsförteckningen. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.962 

Bygg och miljönämnden § 6  

Begäran om ändring av del av detaljplan för ”Förslag till 
ändring av stadsplan för Laxen mm i Svedala kommun, 
Malmöhus län” för att upphäva 
tomtindelningsbestämmelser inom fastigheten Svedala 
12:1. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

 

Att ge Bygg och miljö kontoret i uppdrag att ändra del av detaljplan för ”Förslag till ändring av 

stadsplan för Laxen mm i Svedala kommun, Malmöhus län” för att upphäva 

tomtindelningsbestämmelser inom fastighet Svedala 12:1. 

 

Bakgrund 

WAPAB Fastighets AB har inkommit med en begäran om planändring för upphävande av 

tomtindelningsbestämmelser i rubricerad plan. WAPAB som har köpt fastighet Svedala 12:1 har 

begärt en fastighetsreglering av sina fastigheter. En fastighetsreglering av fastighet Svedala 12:1 

hindras av en äldre tomtindelning1263K-147 (beslut 1920-05-17). Enligt PBL gäller tomtindelning 

som detaljplanebestämmelse och kan endast upphävas med en ny eller ändrad detaljplan. 

Expedieras till 

Fastighetsägare WAPAB Fastigheter 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 14.879 

Bygg och miljönämnden § 7  

Antagandehandling för ändring av detaljplan för ”Förslag 
till ändring av stadsplan för Hjortgatan mm i Svedala 
köping, Malmöhus län”. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

 

Att anta förslaget till antagandehandlingar för ändring av detaljplan för ”Förslag till ändring av 

stadsplan för Hjortgatan mm i Svedala köping, Malmöhus län”, fastställd 1967-10-19. 

 
 

Beslutsunderlag 

Bygg och miljönämnden beslutade 2014-12-11 att ge Bygg och miljö i uppdrag att upprätta 

förslag till ändring av del av stadsplan för Hjortgatan mm i Svedala köping. 

Samrådshandlingar, som upprättades 2015-11-03 har varit ute på samråd för sakägares och 

övriga berördas granskning under tiden 1 december – 15 december 2015, samt remitterats till 

berörda myndigheter, m.fl. Under granskning har det inkommit 3 yttranden, varav inga från 

berörda sakägare och boende. 

Länsstyrelsen och övriga inkomna yttranden har inte haft något att erinra mot planförslaget. 

Expedieras till 

Enligt PBL 5 kap 11 § enligt fastighetsförteckningen. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 8 

Delegation gällande bygglov för flyktingboenden. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att förlänga ordförande Sverker Nordgrens (M) delegation gällande boende för asylsökande fram 

till nästa nämnd 2016-02-04. 

 

Bakgrund  

2015-10-15 fick ordförande Sverker Nordgren (M) delegation gällande bygglov för boende till 

asylsökande tills nästkommande nämnd. Detta förlängdes sedan under nämnden som hölls den 12 

november 2015. Delegationen förlängdes sedan ytterligare en gång fram tills nämnden som hölls 

2016-01-14. 

Bygg och miljökontoret väljer nu att ta upp ärendet i nämnden igen så att snabb handläggning kan 

ske och föreslår att nämnden skall ge Ordförande Sverker Nordgren (M) fortsatt delegation 

gällande boende för asylsökande fram tills nästa nämnd  som hålls 2016-02-04. 

Beslutsgång/Yrkande 

Peter Frost Jensen (SD) yrkar avslag. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) ställer proposition på det liggande förslaget mot Peter Frost 

Jensenes (SD) yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 9 

Information 

Bygg och miljönämnden beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Från Länsstyrelsen, anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för ledningar. 

2. Länsstyrelsen avslår överklagande av bygglov på fastigheten Svedala 129:14, Svedala 

kommun. 

3. Länsstyrelsen lämnar tillstånd till ingrepp i fornlämning vid elutbyggnad inom fastigheten 

Nötesjö 1:130 m fl. och fornlämning på fastigheten Börringe 185:1, Svedala kommun, 

Skånelän.  

4. Länsstyrelsen beslut angående fortsatt provtagning och utförande av riskbedömning på 

fastigheten Svedala 74:1 i Svedala. 

5. Mark och miljödomstolen avslår överklagandet gällande förhandsbesked på fastigheten 

201:48, Svedala kommun. 

6. Länsstyrelsen avvisar överklagande om bygglov på fastigheten Svedala 25:12, Svedala 

kommun. 

7. 7 Länsstyrelsen upphäver det överklagande beslutet och återvisar ärendet gällande bygg lov 

på fastigheten Sturup 1:173 tillbaka till bygg och miljönämnden för vidare handläggning.  

8. Beslut från Kommunstyrelsen gällande förutsättningar för VA-anslutning av befintlig 

bebyggelse i Bjeret och Sjödiken.  

9. Kommunstyrelsen beslut gällande internkontroll 2015. 

______  
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Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 10 

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 2016-01-08. 

Bygg och miljökontoret enheten för miljöärenden tom 2016-01-07. 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


