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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   SD Jan Magnusson 

S Geir Hansen   BP Jonathan Wetterström 

SD Peter Frost Jensen  V Gustaf Törnqvist 

S Christian Ljungdell                          

M Lars Nordberg    

MP Mattias Schiöth   

Övriga närvarande, tjänstemän och insynsplatser 

Titel Namn 

 

  

Samhällsbyggnadschef 

Nämndsekreterare 

1: e byggnadsinspektör 

Miljöchef 

Fackligrepresentant  

Lena Gerdtsson 

My Gunnarsson 

Torbjörn Wahlström 

Anna Cedergren 

Bertil Rantoft 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 11  

Godkännande av närvaro. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att Bertil Rantoft, fackligrepresentant får närvara under sammanträdet. 

 

Beslutsgång/Yrkande 

Ordförande Sverker Nordgren (M) ställer proposition om Bertil Rantoft, fackligrepresentant 

får närvara under sammanträdet mot att han inte får närvara. 

Ordförande finner att nämnden beslutar att Bertil Rantoft, fackligrepresentant får närvara 

under hela sammanträdet. 

______ 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 12  

Nominering av kassör till FAH - kommunerna och miljön. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att avstå från att nominera en kassör till FAH – kommunerna och miljön. 

 

Information 

Miljöchef, Anna Cedergren informerar nämnden om ärendet.  

 

Beslutsgång/Yrkande 

Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar som förslag att nämnden skall avstå från 

nominering av kassör till FAH – kommunerna och miljön. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt ordförande Sverker Nordgrens (M) yrkande 

att nämnden skall avstå från nominering av kassör till FAH – kommunerna och miljön. 

______ 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 15.1023 

Bygg och miljönämnden § 13  

Yttrande över ”Ändrat reglemente för bygg-och 
miljönämnden, kultur-och fritidsnämnden, socialnämnden, 
teknisk nämnd, utbildningsnämnden samt valnämnden” 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att meddela kommunstyrelsen att nämnden inte har några synpunkter på förslag till 
reglemente för bygg- och miljönämnden men att första raden 4§ ”Under bygg och 
miljönämnden lyder kommunförvaltningen” skall omformuleras.  

 

Information 

Kanslienheten har i skrivelse framlagt förslag till ändrat reglemente för kommunens nämnder. 

Förslaget följer Sveriges kommuner och landstings (SKL) förslag till reglemente för styrelsen 

och övriga nämnder. 

Kommunstyrelsen har översänt det nya förslaget till bygg- och miljönämnden för yttrande. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse från bygg och miljö 2016-01-27. 

Beslut från kommunstyrelsen2015-12-21 samt tjänsteskrivelse från kanslienheten. 

Nytt förslag till reglemente för nämnden, förändringarna är med kursiverad text. 

Gällande reglemente för bygg-och miljönämnden. 

Beslutsgång/Yrkande 

Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar som tillägg till beslut, att nämnden skall påpeka 

felformuleringen 4§, första raden ”under bygg och miljönämnden lyder 

kommunförvaltningen”. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) finner att nämnden bifaller till hans tilläggsyrkande 

gällande fel formulering. 

Expedieras till  

Kommunstyrelsen. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 14.831 

Bygg och miljönämnden § 14  

Yttrande över Vattenmyndigheten, förslag till reviderat 
åtgärdsprogram 2016-2021 för södra Östersjöns vatten 
distrikt för regeringens prövning. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna och delegera ärendet till ordförande Sverker 

Nordgren (M). 

Att informera nämnden när beslut är fattat. 

 

Information 

Miljöchef, Anna Cedergren informerar nämnden om ärendet. 

Beslutsgång/Yrkande 

Lars Nordberg (M) yrkar att nämnden skall hålla ett extra möte så politikerna hinner läsa på 

om ärendet.  

Christer Åkesson (L) och Geir Hansen (S) yrkar bifall till liggande förslag att nämnden skall 

lägga informationen till handlingarna och delegera ärendet till ordförande. 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att lägga informationen till handlingarna 

och delegera ärendet till ordförande mot Lars Nordbergs (M) yrkande att nämnden skall 

hålla ett extra möte så politikerna hinner läsa på om ärendet. Ordförande finner att 

nämnden beslutar enligt liggande förslag.  

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.21 

Bygg och miljönämnden § 15  

Yttrande över utarbetande av kunskapsunderlag för 
friluftsliv/rekreation mm inom Romeleåsen och 
Sjölandskapet.  

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att framföra synpunkterna enligt tjänsteskrivelsen. 

 

Information 

Romeleåsen och sjölandskapskommittén planerar att ta fram ett kunskapsunderlag som 

skall ge ett helhetsperspektiv. En sammanställning av denna kunskap som finns om 

området sägs vara en fördel för den kommunala översiktsplaneringen.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse bygg och miljö 2016-01-15. 

 

Expedieras till  

Romeleåsen och sjölandslandskapskommittén 

Kommunhuset 

Box 41 

221 00 Lund 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.972 

Bygg och miljönämnden § 16  

Kärrstorp 5:12, ansökan om uppskov för att åtgärda enskilt 
avlopp.  

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att ge Bodil Klaveness uppskov från kravet på att förbättra det enskilda avloppet på 

fastigheten Kärrstorp 5:12 till 2018-12-31. 

 

Motivering till beslut 

Kommunalt avlopp kommer enligt kommunens va-plan att byggas ut till Västra Kärrstorp 

under 2017/2018. Dispens från kravet på att åtgärda det enskilda avloppet på fastigheten 

är motiverad då det behövs tid att utreda möjligheterna att genom samfällighet med 

grannar ansluta fastigheten till det kommunala avloppet. Enligt bygg- och miljönämndens 

riktlinjer för små avloppsanläggningar kan uppskov från krav på att förbättra enskilt avlopp 

ges om koppling till det kommunala va-nätet kommer att kunna ske inom 5 år.  

 

Information 

2015-12-22 inkom Bodil Klaveness med ansökan om uppskov från kravet att förbättra den 

enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Kärrstorp 5:12 innan 1 december 2016. 

Enligt nuvarande plan för utbyggnad av det kommunala va-nätet kommer Västra Kärrstorp 

att få kommunalt avlopp under 2017/2018. Kärrstorp 5:12 hamnar inte innanför 

verksamhetsområdet, men möjlighet kan finnas att ansluta fastigheten genom samfällighet.  

Expedieras till  

Bodil Klaveness 

Norrevägen 11-46 

233 93, Svedala 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.939 

Bygg och miljönämnden § 17  

Kärrstorp 7:26, ansökan om uppskov för att åtgärda enskilt 
avlopp.  

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att ge Baltzar Jönsson uppskov från kravet på att förbättra det enskilda avloppet på 

fastigheten Kärrstorp 7:26 till 2018-12-31. 

 

Motivering till beslut 

Kommunalt avlopp kommer enligt kommunens va-plan att byggas ut till Västra Kärrstorp 

under 2017/2018. Dispens från kravet på att åtgärda det enskilda avloppet på fastigheten 

är motiverad då det behövs tid att utreda möjligheterna att genom samfällighet med 

grannar ansluta fastigheten till det kommunala avloppet. Enligt bygg- och miljönämndens 

riktlinjer för små avloppsanläggningar kan uppskov från krav på att förbättra enskilt avlopp 

ges om koppling till det kommunala va-nätet kommer att kunna ske inom 5 år.

Information 

2015-12-11 inkom Baltzar Jönsson med ansökan om uppskov från kravet att förbättra den 

enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Kärrstorp 7:26 innan 1 december 2016. 

Enligt nuvarande plan för utbyggnad av det kommunala va-nätet kommer Västra Kärrstorp 

att få kommunalt avlopp under 2017/2018. Kärrstorp 7:26 hamnar inte innanför 

verksamhetsområdet, men möjlighet kan finnas att ansluta fastigheten genom samfällighet 

Expedieras till  

Baltzar Jönsson 

Tornevägen 73 

233 93, Svedala 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.949 

Bygg och miljönämnden § 18  

Törringe 1:4, ansökan om uppskov för att åtgärda enskilt 
avlopp.  

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att ge Karin Rydberg uppskov från kravet på att förbättra det enskilda avloppet på 

fastigheten Törringe 1:4 till 2018-12-31. 

 

Motivering till beslut 

Kommunalt avlopp kommer enligt kommunens va-plan att byggas ut till Västra Kärrstorp 

under 2017/2018. Dispens från kravet på att åtgärda det enskilda avloppet på fastigheten 

är motiverad då det behövs tid att utreda möjligheterna att genom samfällighet med 

grannar ansluta fastigheten till det kommunala avloppet. Enligt bygg- och miljönämndens 

riktlinjer för små avloppsanläggningar kan uppskov från krav på att förbättra enskilt avlopp 

ges om koppling till det kommunala va-nätet kommer att kunna ske inom 5 år.

Information 

2015-12-16 inkom Karin Rydberg med ansökan om uppskov från kravet att förbättra den 

enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Törringe 1:4 innan 1 december 2016. 

Enligt nuvarande plan för utbyggnad av det kommunala va-nätet kommer Västra Kärrstorp 

att få kommunalt avlopp under 2017/2018. Törringe 1:4 hamnar inte innanför 

verksamhetsområdet, men möjlighet kan finnas att ansluta fastigheten som avtalskund 

genom en samfällighet. Fastigheten ligger cirka 2,5 km fågelvägen från det planerade 

verksamhetsområdet i Västra Kärrstorp, vilket i sammanhanget är långt. 

Expedieras till  

Karin Rydberg 

Törringe Kyrkoväg 172-16 

233 93, Svedala

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.39 

Bygg och miljönämnden § 19  

Remiss över förslag till regionalt åtgärdsprogram för 
miljökvalitetsmål 2016-2020. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lämna föreliggande tjänsteskrivelse samt bilaga med åtgärdslista till kommunstyrelsen för 

beslut. 

 

Information 

Länsstyrelsen har i remiss 2015-12-16 översänt förslag till regionalt åtgärdsprogram för 

miljökvalitetsmål 2016-2020.  

Förslaget berör kommunstyrelsen, bygg och miljönämnden samt teknisk nämnd.  

Beslutsunderlag 

Remiss från Länsstyrelsen 2015-12-16. 

Expedieras till  

Kommunstyrelsen. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.17 

Bygg och miljönämnden § 20  

Ansökan om medel för storkprojektet. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja ett bidrag om 15 000 kr till storkprojektet samt att de skall återkomma med en 

ekonomisk redovisning av projektet till nämnden.  

 

Information 

Storkprojektet har sedan år 1989 aktivt arbetat med att återetablera storken i det skånska 

jordbrukslandskapet vilket har lett fram till att det i dagsläget finns ca 50 fria häckande 

storkpar. Ett forskningsprojekt har visat att 100 häckande par i Skåne utgör en stabil 

population. Om projektet avslutades idag skulle den fria stammen sannolikt dö ut eftersom 

den är för liten för att stå emot slumpmässiga variationer. Faktum att det går att se fria 

storkar innebär för kommunerna en stor utvecklingspotential inom t ex rekreation, 

besöksnäring och naturvägledning med storken som symbol för skånska värden såsom en 

öppen och levande landsbygd.  

 

Beslutsgång/Yrkande 

Lars Nordberg (M) yrkar som ett tillägg i beslutet att de skall återkomma med en ekonomisk 

redovisning av projektet till nämnden. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) ställer proposition på liggande förslag med Lars 

Nordbergs (M) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag med Lars 

Nordbergs (M) tilläggsyrkande.  

Expedieras till  

Storkprojektet 

Naturskyddsföreningen i Skåne 

Box 1013, 221 04 Lund 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 14.33 

Bygg och miljönämnden § 21  

Svedala 201:48, förhandsbesked enbostadshus. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att inte medge förhandsbesked. 

 

Information 

Ansökan om förhandbesked 1 st enbostadshus har inkommit 2014-10-07.  Arbete med 

områdesbestämmelser har pågått i 2 år varför beslut enligt 9 kap 28 § PBL måste fattas. 

Motivering till beslut 

I området kring Bjeretsvägen har ett flertal ansökningar (9 stycken) om förhandsbesked 

behandlats med beslut om avslag. De samlade konsekvenserna har vägts in i 

bedömningen för vart och ett av ansökningarna.  

Detaljplanekrav 4 kap 2§ 3b PBL. 

Enligt 4 kap 2§ PBL finns krav på att kommunen med detaljplan skall pröva områdets 

lämplighet för bebyggelse bl.a. ny sammanhållen bebyggelse och även enstaka 

byggnader och om det råder stor efterfrågan på området för bebyggelse. 

Enligt Svedala kommuns översiktsplan 2010 anges följande: 

Nybyggnadsprojekt som bedöms omfatta mer än enstaka byggnader bör omfattas av 

detaljplan. Detaljplanens syfte är att pröva och göra en samlad bedömning av 

utbyggnadsmöjligheterna. 

På grund av det stora antalet förhandsbesked i området måste nu bebyggelsen prövas 

genom detaljplan.  

Området är inte utpekat utbyggnadsområde för bostäder i översiktsplanen. Omfattande 

utbyggnad längs Bjeretsvägen överensstämmer därför inte med översiktsplan 2010. 

Bedömningen är att ansökan ej kan medges. 

Vatten och avlopp 2kap 5§ 3. PBL samt lagen om allmänna vattentjänster 2006:412 6§ 

Inom de närmsta åren kommer VA ledningsnätet utvidgas för att ansluta de befintliga 

fastigheter som idag har enskilda Va-anläggningar. Målsättningen är då att samtliga 

bostadshus kommer att ingå i det kommunala verksamhetsområdet för dricksvatten och 

spillvatten. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 14.33 

Bygg och miljönämnden forts § 21  

 

Om ytterligare bebyggelse av bostäder medges i området kommer konsekvensen bli att 

verksamhetsområdet för vatten och avlopp med stor sannolikhet behöver utökas med 

dagvatten samt kapacitetshöjning för vatten och spillvatten. I ett verksamhetsområde är det 

kommunens ansvar att tillhandahålla dricksvatten och omhänderta avloppsvatten för området.  

Detta bedöms i dag som varken tekniskt eller ekonomisk möjligt i befintligt ledningsnät och 

kan inte komma till stånd utan en fördjupad analys och åtgärdsplan. 

Bedömningen är därför att utbyggnaden är olämplig. 

Dagvatten 2kap 5§ 3. PBL samt lagen om allmänna vattentjänster 2006:412 2§ 

Till Va-kontoret framförs det kontinuerligt klagomål på dagvattenhantering i området.  

Ytterliggare bebyggelse av aktuell karaktär torde därför förvärra situation.  

Kommunen har i dag inget verksamhetsområde avseende dagvattenhantering i området. 

Efter en samlad bedömning av ansökt utbyggnad i området så kommer ett krav på 

verksamhetsområde för dagvatten att utlösas enligt lagen om vattentjänster. Detta är i 

dag varken tekniskt eller ekonomiskt möjligt. 

Bedömningen är därför att utbyggnaden är olämplig. 

Utformning och placering 2 kap 6§ 1. Stads- och landskapsbilden 

Ansökan har inte granskats utifrån aktuell paragraf då en bedömning är att åtgärden inte kan 

medges.  

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2014-01-08. 

Situationsplan, 2014-01-08.    

Expedieras till  

Byggherren 

PoIT 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 14.48 

Bygg och miljönämnden § 22  

Hyby 6:11, begäran om prövningstillstånd i Mark och 
miljööverdomstolen. 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att anta tjänsteskrivelsen som begäran om prövningstillstånd hos Mark och 

miljööverdomstolen med ett yrkande om upphävande av Mark och miljödomstolens dom 

2015-11-27 samt fastställande av bygg och miljönämndens beslut 2014-08-28 och 

länsstyrelsens beslut 2015-02-09.   

Information 

Mark och miljödomstolen har genom beslut 2015-11-27 upphävt bygg och miljönämndens 

beslut om avslag om bygglov för rubricerad fastighet och återförvisat ärendet till bygg och 

miljönämnden för beviljande av bygglov. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2016-02-04. 

Expedieras till  

Mark och miljööverdomstolen. 

Svea hovrätt. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 23  

Delegation gällande bygglov för flyktingboenden.  

Bygg och miljönämnden beslutar  

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

asylsökande fram tills nästkommande nämnd 2016-03-10.  

 

Information 

Nämnden har vid tidigare sammanträden beviljat delegation gällande boende för 

asylsökande till ordförande Sverker Nordgren (M) till nästkommande nämnd. Tiden för 

delegationsrätt har nu utgått och bygg och miljökontoret anser att ännu en delegation är 

nödvänlig då det finns ärenden i behov av skyndsam handläggning.  

 

Beslutsgång/Yrkande 

Peter Frost Jensen (SD) yrkar avslag. 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att delegera ärendet till ordförande mot 

Peter Frost Jensens (SD) yrkande om avslag och finner att nämnden beslutar enligt 

liggande förslag. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 24 

Information 

Bygg och miljönämnden beslutar 

Att godkänna informationen och lägga dem till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Länsstyrelsen, beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning nr 48 i Skabersjö socken 

med villkor om arkeologisk undersökning i form av en schaktningsövervakning inom 

del av fastigheten Skabersjö 26:106, Svedala kommun, Skåne län. 

2. Miljö och energidepartementet, omprövning av åtgärdsprogrammen för Sveriges fem 

vattendistrikt.  

3. Länsstyrelsen, upphäver det överklagade beslutet om bygglov på fastigheten Svedala 

306:130, Svedala kommun. 

______  
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Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 25 

Delegationsbeslut 

Bygg och miljönämnden beslutar 

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

 

Beslutsunderlag 

Delegationslistor från: 

Bygg och miljökontoret enheten för miljöärenden tom 2016-01-14. 

Bygg och miljökontoret enheten för byggärenden tom 2016-02-04. 

Räddningstjänsten tillsyn på fastigheten Svedala 74:1, Sandvik SRP AB. 

______ 


