
   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-03-10   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Närvarolista bygg och miljönämnden 

Beslutande i nämnden Ersättare i nämnden 

Parti Namn    Parti Namn 

M Sverker Nordgren  V Gustaf Törnqvist  

C Ingegerd Eriksson  BP Jonathan Wetterström 

S Geir Hansen    

SD Peter Frost Jensen    

S Valentin Jovanovic   

M Susanne Lovén    

MP Mattias Schiöth    

Övriga närvarande, tjänstemän och insynsplatser 

Titel Namn 

 

  

Samhällsbyggnadschef 

Nämndsekreterare 

1: e byggnadsinspektör 

Miljöchef 

Bygglovingenjör 

Fackligrepresentant 

 

Lena Gerdtsson 

My Gunnarsson 

Torbjörn Wahlström 

Anna Cedergren 

Bertil Lager 

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 § 26  

Delegation gällande bygglov för flyktingboenden.  

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att förlänga ordförande Sverker Nordgrens (M) delegation gällande flyktingboende fram tills 

nästkommande nämnd 2016-04-14.  

 

Bakgrund 

Nämnden har vid tidigare sammanträden beviljat delegation gällande flyktingboende 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.  

______ 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.194 

Bygg och miljönämnden § 27  

Årsredovisning 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Samhällsbyggnadschef, Lena Gerdtsson redovisar ärendet för nämnden. 

______ 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.160 

Bygg och miljönämnden § 28  

Internbudget 2016 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att godkänna förvaltningens förslag till internbudget 2016. 

 

Information 

Samhällsbyggnadschef, Lena Gerdtsson redovisar ärendet för nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Interbudget för bygg och miljönämnden 2016. 

Expedieras till 

Ekonomienheten. 

______ 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.161 

Bygg och miljönämnden § 29  

Indikatorer 2016 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att återremittera ärendet till bygg och miljökontoret för fortsatt handläggning. 

 

Information 

Samhällsbyggnadschef, Lena Gerdtsson redovisar ärendet för nämnden. 

 

Beslutsunderlag 

Indikatorer för bygg och miljönämnden 2016. 

 

Beslutsgång/Yrkande 

Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar som förslag till beslut att nämnden ska återremittera 

ärendet till bygg och miljökontoret för fortsatt händläggning av ärendet. 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att godkänna bygg och miljökontorets 

indikatorer 2016 mot hans yrkande att återremittera ärendet till bygg och miljökontoret för 

fortsatt handläggning.  

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt hans yrkande att ärendet skall återremitteras till 

bygg och miljökontoret för fortsatt handläggning. 

Expedieras till 

Ekonomienheten. 

______ 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 15.861 

Bygg och miljönämnden § 30  

Ändring av tillsynsplan 2016 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att ändra tillsynsplanen 2016 enligt följande: 

 

Nytt projekt ”Barnkoll 2016, 100h. 

Utökat samarbete om rökfria miljöer med Ungas fritid, 50h. 

Projektet ”Fodertillsyn” minskas från 200h till 50h. 

 

Motivering 

En av prioriteringsprinciperna i tillsynsplanen är att delta i de projekt som initieras av 

miljösamverkan, vägledande myndigheter samt projekt som tas fram i samarbete med 5-YES. 

”Barnkoll 2016” har initierats av Läkemedelsverket som är vägledande myndighet för tillsyn av 

kosmetiska- och hygieniska produkter. Projektet ”Barnkoll 2016” bidrar till att uppnå miljömålet 

”Giftfri miljö”. I arbetet med detta miljömål har produkter som riktar sig till barn lyfts fram som 

särskilt viktiga.  

Även samarbetet med Ungas fritid om rökfria miljöer främjar barn och ungas hälsa. Rökfria 

miljöer är ett angeläget tillsynsområde som inte kunde prioriteras när nämnden beslutade om 

tillsynsplanen för 2016. 

 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden har fått en inbjudan från Läkemedelsverket om att delta i det nationella 

projektet ”Barnkoll 2016” som kommer att genomföras under hösten. Projektet innebär kontroll i 

detaljhandeln av kosmetiska produkter för barn.  

Bygg- och miljökontoret har fått önskemål från kommunens enhet Ungas fritid om att samarbeta 

kring rökfria miljöer (skolor). Vi har haft inledande samtal, och det finns önskemål om att 

fördjupa samarbetet under 2016. 

Då vi i år har inlett projektet ”Fodertillsyn” har vi kunnat konstatera att vårt tillsynsansvar är 

betydligt mer begränsat än vi hade trott. När lagstiftningen infördes föll ett stort tillsynsansvar på 

kommunerna, men det har senare till stor del flyttats över till Länsstyrelsen. Detta projekt 

kommer därför inte att ta så lång tid som planerat. 

______ 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-03-10   
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.117 

Bygg och miljönämnden § 31  

Fråga om höjning av anslag till Segeåns 
vattendragsförbund och vattenråd 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att meddela Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd att Svedala kommun inte kan lämna 

besked innan budgetramarna för 2017 har fastställts.   

 

Att föreslå Segeåns Vattendragsförbund och vattenråd att avvakta med sitt beslut i frågan till 

årsstämman 2017. 

 

Motivering 

Bygg- och miljökontoret anser att arbetet inom Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd är 

angeläget att fortsätta. Bygg- och miljökontoret kan dock inte se att det finns någon del av bygg- 

och miljönämndens nuvarande verksamhet där 85 000 kr kan avvaras till förmån för ytterligare 

bidrag till Segeåns verksamhet. Motiven för utökningen inom de redovisade områdena är goda 

och bygg- och miljönämnden bör äska pengar för detta i budgeten 2017. Budgetprocessen 

innebär att nämnden får besked om eventuella anslag för 2017 under hösten 2016. Det är 

därför inte möjligt för bygg- och miljönämnden att redan nu lämna besked till Segeåns 

Vattendrags-förbund och vattenråd. Vi föreslår att Segeån avvaktar med beslut i frågan till 

årsstämman 2017. 

 

Bakgrund 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd föreslår höjd utdebitering för finansiering av bidrag 

till dikningsföretag och för att säkra finansieringen av ½ tjänst som administratör för vattenrådet. 

Man föreslår totalt en höjning av anslagen på 160 000 kr att fördelas mellan kommunerna. 

Svedalas andel av summan utgör c:a 85 000 kr. Kommunen uppmanas att meddela sitt 

ställningstagande senast den 1 april. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd avser att fatta 

beslut om detta vid sin årsstämma i vår. 

Expedieras till 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd.

______ 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 14.48 

Bygg och miljönämnden § 32 

 

Omedelbar justering.  

Hyby 6:11, nybyggnad av enbostadshus 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att bevilja bygglov enligt ansökan. 

 

Motivering 

Beslut enligt Mark- och miljödomstolens dom 2015-11-27. 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar, 2014-01-20 där inget annat anges, ligger som underlag för beslut: 

Ansökan med beskrivning. 

Nybyggnadskarta.  

Orienteringsplan A1001. 

Plan-, fasad- och sektionsritning A101. 

Yttrande från berörda sakägare, hörda vid förra beslutet. 

Expedieras till 

Byggherren med delgivningskvitto. 

Berörda sakägare, enligt sakägarregister, med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 

PoIT. 

______ 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 33  

Principdiskussion om avvikelser i förhållande till 
detaljplan, exempel Svedala 306:130 enbostadshus, 
tillbyggnad 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Bygglovingenjör, Bertil Lager redovisar ärendet för nämnden. 

______ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-03-10   
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Bygg och miljönämnden Dnr 14.570 

Bygg och miljönämnden § 34  

Sturup 1:173, skylt, parkeringsledning 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att bevilja bygglov enligt ansökan. 

 

Motivering 

Bygglov kan medges eftersom ansökan överensstämmer med gällande 

detaljplanbestämmelser samt tillgodoser Trafikverkets synpunkter och krav. 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar, daterade 2015-10-16 där inget annat anges, ligger som underlag för 

beslutet: 

Ansökan 2014-07-08. 

Planritning M18-1-MMX-00001-154757, relationsritning. 

Normalsektionsritning M18-1-MMX-00002-154757, relationsritning. 

Länsstyrelsens beslut 2015-12-21. 

 

Expedieras till 

Byggherren med delgivningskvitto. 

Trafikverket, sara.lundgren@trafikverket.se med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 

PoIT. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.862 

Bygg och miljönämnden § 35  

Vissmarlöv 2:33, förhandsbesked enbostadshus 

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 ansökt plats. 

 

Motivering 

Den samlade bedömning är att placeringen och lokaliseringen är lämplig. Åtgärden uppfyller 

kraven enligt 2 kap. 4-5 § PBL (markens lämplighet) och 8 kap. 9 § PBL. 

Bedömningen är att lokaliseringen inte påverkar riksintresset backlandskapet söder om 

Romeleåsen- Svedala i området.  

Lokaliseringen är att betrakta som lucktomt och uppfyller därmed kriteriet i ÖP 2010 för 

bebyggelse på landsbygden. 

Byggnadsverket lokaliseras till mark som bedöms som lämplig för sitt ändamål.  Alternativ 

användning, jordbruk, av aktuellt markområde är enligt byggherren ineffektivt och orationellt.  

Vatten och avlopp med erforderlig kapacitet finns i anslutning till föreslagen tomt. 

Expedieras till 

Byggherren.  

Sakägare enligt sakägarlista med besvärshänvisning. 

PoIT. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.07 

Bygg och miljönämnden § 36  

Svedala 201:103, förhandsbesked avstyckning 
enbostadshus 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att inte medge förhandsbesked på ansökt plats. 

 
Motivering 
 
Vatten och avlopp 2 kap 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 befintliga bostadshus 

kommer att ingå i det kommunala verksamhetsområdet för dricksvatten och spillvatten. 

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.  
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.07 

Bygg och miljönämnden forts § 36 
 

Beslutsunderlag 
Ansökan          inkommen   2016-01-05 
Följebrev             inkommen   2016-01-05 
Situationsplan     inkommen   2016-01-05 
Hus exempel       inkommen   2016-01-05  

Expedieras till 

Byggherren med delgivningskvitto och besvärshänvisning. 

PoIT. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 14.839 

Bygg och miljönämnden § 37  

Rockarp 2:31, information förhandsbesked enbostadshus  

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att delegera ärendet till bygglovingenjören för beslut. 

 

Information  

Bygglovingenjör, Bertil Lager redovisar ärendet för nämnden. 

 

Bakgrund 

Länsstyrelsen upphäver i sitt beslut 2015-10-13 bygg och miljönämndens beslut och återvisar 

ärendet till bygg och miljönämnden för vidare handläggning. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.666 

Bygg och miljönämnden § 38  

Aggarp 1:79, industribyggnad nybyggnad. 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att återremittera ärendet tillbaka till bygg och miljökontoret för vidare kommunicering med 

byggherren. 

 

Information 

Bygglovingenjör, Bertil Lager redovisar ärendet för nämnden. 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar, daterade 2015-09-21 där inget annat anges, ligger som underlag för 

beslutet: 

Ansökan 

Planritning A-1:2 rev 

Fasadritning A-2:2 rev 

Situationsplan 2016-02-02 

 

Beslutsgång/Yrkande 

Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar som förslag till beslut att ärendet ska återremitteras till 

bygg och miljökontoret för vidare kommunicering med byggherren. 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att avslå bygglovsansökan mot att 

återremittera ärendet till bygg och miljökontoret för vidare kommunicering med byggherren. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt hans yrkande om återremiss. 

Expedieras till 

Byggherren med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.794 

Bygg och miljönämnden § 39  

Svedala 200:102, tillbyggnad enbostadshus. 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att bevilja bygglov enligt ansökan samt medge avvikelse från detaljplan. 

 

Motivering 

Bygglov och medgivande till avvikelse från detaljplan kan lämnas eftersom förslaget följer 

vägledningsdokumentet RIKTSAM från Länsstyrelsen i Skåne som anger att villabebyggelse 

normalt sett kan lokaliseras på ett avstånd om 70 meter utan utredning krävs. 

 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar, daterade 2015-10-30 där inget annat anges, ligger som underlag för 

beslutet: 

Ansökan. 

Planritning. 

Fasadritning. 

Situationsplan. 

Information från byggherren gällande detaljplan 2015-11-05. 

Komplettering från byggherren med hänvisning till RIKTSAM 2016-02-17. 

Expedieras till 

Byggherren. 

Trafikverket, sara.lundgren@trafikverket.se. 

PoIT. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 10.448 

Bygg och miljönämnden § 40  

Värby 44:212, begäran om avskrivning av att upprätta 
detaljplan för Värby förskola. 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att föreslå kommunstyrelsen att avskriva ärendet att upprätta detaljplan för ”Värby förskola” inom 

del av fastigheten Värby 44:212 m.fl. 

 

Bakgrund 

Bygg och miljö har på uppdrag av kommunstyrelsen upprättat ett planprogram för utbyggnad av 

en förskola i Värby inom del av Värby 44:212 m fl. Planprogrammet har varit ute på samråd 

enligt beslut i kommunstyrelsen 2011-06-20. En förskola i Värby bedöms ej behövas då förskole 

behovet komma att tillgodoses i pågående detaljplanearbete med Bara backar, som planeras 

antas under året 2016. 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.962 

Bygg och miljönämnden § 41  

Svedala 12:1, begäran om avskrivning av uppdrag att ändra 
detaljplan för del av stadsplan för Laxen mm i Svedala 
kommun, Malmöhus län för att upphäva 
tomtindelningsbestämmelser inom fastigheten.  

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att avskriva ärendet att ändra 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. 

 

Bakgrund 

WAPAB kommer istället för att ändra detaljplan för att upphäva tomtindelningsbestämmelser att 

söka lagfart hos Lantmäteriet, då WAPAB inte önskar invänta planändringen. 

Expedieras till 

WAPAB fastigheter. 

______ 
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Bygg och miljönämnden Dnr 13.167 

Bygg och miljönämnden § 42  

Börringekloster 1:56, yttrande över tillståndsansökan för 
tätverksamhet. 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att lämna tjänsteskrivelsen som sitt yttrande till Miljöprövningsdelegationen med tilläggen: 

 

Att nämnden ser positivit på täkten men anser att man bör inventera flora och fauna vid rätt 

tidpunkt på året. 

 

Att brytning bör göras innan man når grundvattenytan. 

 

Information 

ÅGAB Syd AB har hos Miljöprövningsdelegation inom Länsstyrelsen Skåne ansökt om tillstånd 

enligt miljöbalken för täktverksamhet inom fastigheten Börringekloster 1:56. Ansökan avser ett 

totalt uttag av 60 000 ton lera och 60 000 ton sand under 10 år. Verksamheten kan antas 

medföra betydande miljöpåverkan.  

Samråd enligt 6 kap 4 § miljöbalken genomfördes 2013-03-13. Bolaget avsåg från början att 

bryta torv, lera och grus. Länsstyrelsen avslog dock bolagets ansökan om dispens från förbudet 

mot markavvattning. Bolaget ansöker därför nu om tillstånd att bryta lera och grus. Bolaget ska 

också tillverka standardiserad anläggningsjord på fastigheten i nära anslutning till täkten.  

Miljöprövningsdelegationen har 2016-02-08 anmodat Bygg- och miljönämnden att yttra sig över 

ansökan. Nämnden har fått förlängd tid för yttrande till 2016-03-24. 

 

Beslutsgång/Yrkande 

Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar som förslag till beslut att nämnden ska besluta enligt 

liggande förslag med tilläggen, att nämnden ser positivt på täkten men anser att man bör 

inventera flora och fauna vid rätt tidpunkt på året och att brytning bör göras innan man når 

grundvattenytan. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) finner att nämnden beslutar enligt hans yrkande.  

Expedieras till 

skane@lansstyrelsen.se med hänvisning till dnr 551-4551-2015. 

______ 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-03-10   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 15.971 

Bygg och miljönämnden § 43  

Rockarp 2:35, användning av avfall för 
anläggningsändamål. 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att återremittera ärendet till bygg och miljökontoret för vidare handläggning med hänsyn till följande 

synpunkter. 

Att all matjord ska bort och ska massor läggas dit, ska de läggas under matjorden. 

Att en provtagning av eventuella föroreningar på befintlig mark ska lämnas och en bedömning 

av hur tjockt matjordslagret är. 

Information 

Miljöchef, Anna Cedergren redovisar ärendet för nämnden. 

 

Bakgrund 

Bygg och miljökontoret erhöll den 22 december 2015 en anmälan rörande miljöfarlig verksamhet, 

ansökan har sedan dess kompletterats vid flera tillfällen men nu senast 7 mars 2016. 

 

Beslutsgång/Yrkande 

Sverker Nordgren (M) yrkar som förslag till beslut att ärendet skall återemitteras till bygg och 

miljökontoret för vidare handläggning med hänsyn till följande synpunkter. Att all matjord ska 

bort och ska massor läggas dit ska de läggas under matjorden. Att en provtagning av 

eventuella föroreningar på befintlig mark ska lämnas och en bedömning av hur tjockt 

matjordslagret är.  

Ordförande ställer proposition på liggande förslag att förbjuda verksamheten mot hans 

yrkande om att återemittera ärendet till bygg och miljökontoret för vidare handläggning med 

följande synpunkter. Att all matjord ska bort och ska massor läggas dit ska de läggas under 

matjorden. Att en provtagning av eventuella föroreningar på befintlig mark ska lämnas och 

en bedömning av hur tjockt matjordslagret är. Ordförande finner att nämnden beslutar 

enligt hans yrkande. 

Expedieras till 

Massoptimering Sverige AB med delgivningskvitto. 

Fastighetsägare.

______ 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-03-10   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.68 

Bygg och miljönämnden § 44  

Remiss, strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 
2050. 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Lämna tjänsteskrivelsen till kommunstyrelsen som sitt yttrande med följande tillägg. 

Att staten ska få ett större ansvar och delta i medfinansiering av regionala cykelvägar. 

Att man ser nödvänligheten av ett dubbelspår på Ystadbanan inom 20 år. 

Att man ser positivit på spårvagnar och ser en framtid med utbyggt spårvagnsystem till 

Bara/Klågerup från Malmö.  

 

Information 

Miljöchef, Anna Cedergren redovisar ärendet för nämnden. 

Bakgrund 

Miljöstrateg, Linda Wolski har tillsammans med Gatu/Parkchef, Johanna Andersson tagit fram 

ett yttrande över remissen strategi för ett hållbart transportsystem i Skåne 2050. 

Beslutsgång/Yrkande 

Mattias Schiöth (MP) yrkar att följande punkter ska läggas i yttrandet. 

Att staten ska få ett större ansvar och delta i medfinansiering av regionala cykelvägar. 

Att man ser nödvänligheten av ett dubbelspår på Ystadbanan inom 20 år. 

Att man ser positivit på spårvagnar och ser en framtid med utbyggt spårvagnsystem till 

Bara/Klågerup från Malmö i framtiden. 

Ordförande finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag med Mattias Schiöths (MP) 

tillägg. 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 

______ 

 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-03-10   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 45 

Information 

Bygg och miljönämnden beslutar 

Att godkänna informationen och lägga dem till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Miljöprövningensdelegationen beslut gällande Sandvik SRP AB. 

2. Länsstyrelsen beslut gällande elkabel på fastigheten lilla Svedala 10:1, Svedala kommun. 

3. Advokat firman Lilliehöök brev gällande bygglov för Hyby 6:11. 

4. Miljö och energidepartementet beslut om utvidgat strandskydd för Svedala kommun. 

5. Länsstyrelsenens beslut om utvidgat strandskydd för Svedala kommun. 

6. Vattenmyndigheterna, frågor och svar. 

7. Länsstyrelsen, tillsyn enligt tobakslagen i Svedala kommun. 

8. Länsstyrelsen. Beslut gällande nyanläggning av markkabel på ett område vid Bjeret på 

fastigheten Bjeret 200:1. 

9. Länsstyrelsen beslut om arkeologisk utredning inför utvidgning av lertäkt inom fastigheten 

Brännemölla 2:1, Svedala socken, Svedala kommun, Skåne län. 

10. Miljö och energidepartementet, beslut om ansökan om förlängd koncession enligt 

naturgaslagen för befintliga naturgasledningar med tillhörande möt och regelstationer i Malmö, 

Svedala, Trelleborg och Vellinge kommun. 

______



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-03-10   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 46 

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 2016-02-22. 

Bygg och miljökontoret enheten för byggärenden tom 2016-03-10. 

Yttrande över vattenmyndighetens förslag till reviderat åtgärdsprogram 2016-2021 för södra 

östersjöns vattendistrikt.  

______ 


