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  Sammanträdesdatum: 2016-04-14   

     

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  S  Christian Ljungdell 

S Geir Hansen   M  Susanne Lovén § 51-68 

SD Peter Frost Jensen  V Gustaf Törnqvist 

S Valentin Jovanovic  BP Jonathan Wetterström 

M Lars Nordberg   SD Jan Magnusson  

MP Elin Westerberg 

 

Övriga närvarande 

Titel    Namn 

Samhällsbyggnadschef  Lena Gerdtsson 

Miljöchef   Anna Cedergren 

Planarkitekt    Lina Andersson § 57 

1:e byggnadsinspektör  Torbjörn Wahlström 

Miljöinspektör   Ervin Islamovic § 57,59,60,61 

Nämndsekreterare  My Gunnarsson 

Bygglovsingenjör  Bertil Lager § 51-57, 59-61, 65 

    

 

 
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 16.161 

Bygg och miljönämnden § 47   

Indikatorer 2016 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att godkänna förvaltningens förslag till indikatorer för 2016. 

 

Information  

Bygg och miljönämnden beslutade 2016-03-10 att återremittera ärendet indikatorer 2016 till bygg 

och miljökonstoret för vidare handläggning. Nämnden önskade då indikatorer för samtliga 

verksamhetsmål. Bygg och miljökontoret har nu sett över förslaget och tagit del av nämndens 

synpunkter och väljer att nu ta upp ärendet igen för beslut.  

Expedieras till 

Ekonomienheten. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.94 

Bygg och miljönämnden § 48   

Tobakstillsyn i Svedala kommun – svar till Länsstyrelsen  

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att meddela Länsstyrelsen Skåne att nämnden har vidtagit/avser att vidta följande åtgärder: 

 I behovsutredningen ökas behovet av tillsyn över rökfria miljöer (skolgårdar) till vartannat år. 
 

 Under 2016 avsätts tid för ett fördjupat samarbete med kommunens enhet Ungas Fritid med 
temat rökfria miljöer. Detta beslutades vid bygg- och miljönämndens sammanträde 2016-03-
10. 

 

 I samband med den planerade tobakstillsynen i detaljhandeln 2016 kommer bygg- och 
miljönämnden att begära in de egenkontrollprogram som saknas. 

 

 Bygg- och miljönämnden kommer under 2016 att lägga ut information om tobakslagen på 
kommunens webbplats. 

 

 

Information 

Länsstyrelsen Skåne har 2016-01-18 genomfört en verksamhetstillsyn över bygg- och 

miljönämndens tillsyn enligt tobakslagen. Vid tillsynen har Länsstyrelsen riktat kritik mot att 

Svedala kommun åtminstone sedan 2013 inte har bedrivit tillsyn utifrån tobakslagen i 

tillfredställande omfattning samt att inte alla detaljhandelsställen för tobak hade lämnat in 

egenkontrollprogram som fyller sitt syfte (7 av 19 saknades). Länsstyrelsen uppmärksammade 

också att kommunens webbplats saknar information om tobakslagen. 

Länsstyrelsen beslutade att bygg- och miljönämnden senast 2016-04-30 ska redovisa vilka 

åtgärder som har vidtagits för att komma till rätta med bristerna. 

Expedieras till 

Länsstyrelsen. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.319 

Bygg och miljönämnden § 49   

Internkontroll 2016 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att godkänna förslag till plan för internkontroll för bygg och miljönämnden för 2016 och ge kontoret i 

uppdrag att redovisa genomförd kontroll på mötet i september. 

 

Information 

En kontrollplan upprättas årligen och beslutas av nämnden, till nämndsmötet i september ska 

kontrollen vara utförd och även då redovisas.  

Expedieras till 

Karin Bugge, Miljöadministratör. 

Anna Cedergren, Miljöchef. 

Jill Norén, Bygglovsadministratör. 

Bertil Lager, Bygglovingenjör. 

Torbjörn Wahlström, 1:e byggnadsinspektör. 

My Gunnarsson, Planadministratör. 

Lena Gerdtsson, Samhällsbyggnadschef. 

Jeanetté Widen Gabrielsson, Plansamordnare.  
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 50   

Uppföljning av miljöärenden 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information  

Miljöchef Anna Cedergren redovisar ärendet för nämnden. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 51   

Delegation gällande boende för asylsökande 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att ge ordförande Sverker Nordgren (M) fortsatt delegation gällande boende för asylsökande fram 

till nästa nämnd 2016-05-12. 

 

Information  

Bygglovingenjör Bertil Lager informerar om de inkomna ansökningarna för uppsättning av 

paviljonger i Klågerup och Svedala. Bygg och miljökontoret anser att en delegation till ordförande 

att fatta beslut gällande boende för asylsökande är nödvänlig för skyndsam handläggning.  

Beslutsgång/Yrkande 

Peter Frost Jensen (SD) yrkar avslag på liggande förslag. 

Geir Hansen (S) yrkar bifall till liggande förslag att ge ordförande fortsatt delegation. 

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

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

Peter Frost Jensen (SD) begär votering. 

Votering genomförs. Ja: För liggande förslag. Nej: för Peter Frost Jensens (SD) yrkande om 

avslag. 

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

Elin Westerberg (MP). Nej: Peter Frost Jensen (SD). Avstår: Lars Nordberg (M). 

Ordförande Sverker Nordgren (M) finner att nämnden beslutar enligt liggande förslag. 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-04-14   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 13.991 

Bygg och miljönämnden § 52   

Bjärshög 9:6 

Bygg och miljönämnden beslutar  

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

förlängning med ytterligare två år t.o.m. 2018-04-14 av positivt förhandsbesked från 2014-04-10 

Bygg och miljönämnden § 48 kan medges. 

 

Information 

Bygg och miljönämnden medgav 2014-04-10 ett förhandsbesked på Bjärshög 9:6. Nu har 

byggherren kommit med en ny ansökan där han ber om förläggning som då bygg och 

miljönämnden behöver besluta om. 

Beslutsunderlag 

Byggherrens ansökan om förlängning 2016-03-17 

Bygg- och miljönämndens beslut 2014-04-10, § 48 med tillhörande bilagor 

Expedieras till  

Byggherren. 

Berörda sakägare. 

PoIT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-04-14   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 15.666 

Bygg och miljönämnden § 53   

Aggarp 1:79 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att medge bygglov enligt ansökan, under förutsättning att byggnaden förses med dämpad 

färgsättning och att arter av medelhöjd 2-5 m planteras framför gavel mot söder och längs med 

långsidan mot öster.  

 

Motivering/Information 

Byggnaden med sin storlek, höga placering, läge invid väg 108, utformning och färgsättning 

kommer att påverka landskapsbilden i stor grad om man inte sänker ner byggnaden, förser 

byggnaden med en dämpande färgsättning samt planterar vegetation framför gavel mot söder 

och längs med långsida mot öster som minskar ner påverkan. 

När ärendet var uppe i nämnden 2016-03-10 beslutade nämnden att ärendet skulle återremiteras 

till bygg och miljökontoret för vidare kommunicering med byggherren innan beslut fattas. 

Kommunicering har nu skett med byggherren. 

Byggherren kan acceptera dämpad färgsättning och plantering men vill dock ha nämndens 

skriftliga krav på vilka kompletteringar som ska göras och vilka paragrafer i PBL som nämnden 

åberopar. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan 

 Planritning A-1:2 rev 

 Fasadritning A-2:2 rev 

 Situationsplan 2016-02-02 

 Foto från VA-enheten om ledningsdragning 2015-11-04 

 Byggherrens yttrande/kommentar vid tidigare kommunicering 2016-03-14 

Expedieras till 

Byggherren. 

PoIT. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.697 

Bygg och miljönämnden § 54   

Skabersjö 25:4 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja bygglov enligt ansökan.  

 

Motivering 

Bygglov kan medges eftersom förslaget på nybyggnaden nu efter senaste revideringen visar 

på en bättre anpassning vad gäller utformning, material och färgsättning samtidigt som 

byggherren redovisat parkeringsmöjlighet på fastigheten Skabersjö 25:2 där 

Skabersjöbygdens Skola har hyreskontrakt. 

Beslutsunderlag 

 Ansökan 

 Nybyggnadskarta 

 Situationsplan 

 Situationsplan – rivning 

 Planritning A-40-1-001, 2016-03-17 

 Takplan A-40-1-002, 2016-03-17 

 Fasadritning A-40-2-001, 2016-03-17 

 Sektionsritning A-40-3-001, 2016-03-17 

 Illustration – fasad, 2016-03-17 

 Sakkunnighetsintyg – tillgänglighet 

 Yttrande från berörda enligt bilagor 

 Byggherrens kommentarer/svar över yttranden, 2015-12-21 

 Byggherrens kommentar/svar över bygg och miljös begäran om redovisning av 

parkeringsavtal på annan fastighet, 2016-04-06. 

 Hyreskontrakt mellan Skabersjöbygdens Skola Ekonomisk förening och Skabersjöbygdens 

Fastighets AB, 2016-04-08 

Expedieras till 

Byggherren. 

Berörda sakägare. 

Kontrollansvarig. 

PoIT. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.1012 

Bygg och miljönämnden § 55   

Svedala 305:3 

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 med nedan givna (se rubrik motivering) 

villkor samt medge en mindre avvikelse från detaljplanbestämmelserna.  

 

Motivering 

Detaljplanens genomförandetid har utgått samt att detaljplanen har begränsad aktualitet med 
hänsyn till upprättandedatum; 
 
Verksamhet av liknande art (exempelvis lekland) ofta förekommer inom område planlagda på 
liknande sätt på andra håll i Skåne; 
 
Berörda sakägare/grannar och berörda myndigheter har i huvudsak ställt sig positiva till föreslagen 
åtgärd. 
 
 

Beslutsunderlag 

 Ansökan 

 Foto 

 Yttranden, med synpunkter, från berörda myndigheter och sakägare enligt bilagor 

Expedieras till 

Byggherren. 

Berörda sakägare. 

Berörda myndigheter. 

PoIT. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.86 

Bygg och miljönämnden § 56   

Aggarp 9:55 

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 med villkoren i tillhörande tjänsteskrivelse. 

 

Beslutsunderlag 

 Ansökan 

 Situationsplan 

 Kompletterande bild och mejl från byggherren 

 Brev från berörd sakägare 

Expedieras till 

Byggherren. 

Berörda sakägare. 

Smygehamn. 

PoIT. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 08.680 

Bygg och miljönämnden § 57   

Utställning 2 ”Bara backar” 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att godkänna utlåtande 1 

Att godkänna förslaget till utställningshandlingar (utställning 2) för Skammarp 4:1 m.fl ” Bara 

Backar”, Bara, Svedala kommun. 

Att godkänna förslaget till miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tillhörande utställningshandlingar 

(utställning 2). 

Att utställning 2 ska ske om planförslaget.   

 

Information 

Enligt bygg- och miljönämndens beslut 2015-06-11 har rubricerad detaljplan, upprättad 2015-06-

11, varit föremål för utställning under tiden 16 juni – 21 juli 2015. Under utställningstiden har 

inkommit 24 stycken yttranden, varav 8 från berörda sakägare.  

Länsstyrelsen har framfört att planhandlingarna saknade tillräcklig redovisning av hur arter som 

omfattas av artskyddsförordningen påverkas och om kommunen avser bilda verksam-hetsområden 

för vatten, spillvatten och dagvatten. Länsstyrelsen ansåg att kommunen bör komplettera 

handlingarna med en miljökonsekvensbeskrivning eller en fördjupad del av planbeskrivningen och 

genomföra ytterligare en utställning. Länsstyrelsen påpekade att planhandlingen anses även 

otydlig avseende om planförslaget påverkar breddningssituation och sammansättning och mängder 

av spillvatten/dagvatten till Sege å. 

Utställningen har visat att flera aspekter krävde omarbetning av planförslaget. En 

miljökonsekvensbeskrivning med fokus på arter som omfattas avartskyddsförordningen har tagits 

fram i samarbete med Ekologgruppen. Området kring dödisgropen och förskolan har bearbetats 

med avseende på områdets naturvärden och åtgärder för att säkerställa skyddsvärda arters 

fortlevnad har införts i handlingarna. Detaljplanen har kompletterats med en beskrivning avseende 

påverkan på Sege å och med information om verksamhetsområde för vatten, spillvatten och 

dagvatten. En riskutredning har tagits fram av Ramböll.  

Expedieras till 

Enligt sändlista. 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-04-14   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.277 

Bygg och miljönämnden § 58   

Vinnare av Svedala kommuns miljöpris 2016 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att Diskbolaget AB Svedala vinner Svedala kommuns miljöpris 2016. 

 

Bakgrund 

Svedala kommun inrättade 2008 ett miljöpris. Priset delas ut till personer, företag eller föreningar 

som finns och verkar i kommunen. De nationella miljökvalitetsmålen används som riktvärden för att 

analysera miljönyttan. Priset delas ut vid nationaldagsfriandet.   

Då kontoret inte mottagit några nomineringar 2016 föreslår bygg och miljökontoret att välja en 

vinnare av de två nominerade som inte vann priset 2015. De nominerade 2015 var Diskbolaget AB 

Svedala och Naturskyddsföreningen. 

Beslutsgång/Yrkande  

Lars Nordberg (M) anser att Diskbolaget ska få priset. 

Geir Hansen (S) och Ingegerd (C) håller med Lars Nordberg (M) att Diskbolaget ska få priset. 

Valentin Jovanovic (S) och Elin Westerberg (MP) anser att Naturskyddsföreningen ska få priset. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) stället proposition på att Diskbolaget ska få Svedala kommuns 

miljöpris 2016 mot att Naturskyddsföreningen ska få priset. Ordförande finner att nämnden beslutar 

att ge priset till Diskbolaget. 

Expedieras till 

Diskbolaget AB Svedala. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.92 

Bygg och miljönämnden § 59   

Överklagan av årsavgift 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att Bara Härads Musik & Kulturförening inte behöver betala någon avgift 2016, den årliga avgiften 

tas ut från och med 2017. 

 

Beslutsgång/Yrkande  

Lars Nordberg (M) yrkar att ta bort årsavgiften helt. 

Lars Nordberg (M) yrkar att ta bort årsavgiften helt första året. 

Christer Åkesson (L) yrkar bifall till Lars Nordbergs andra yrkande. 

Geir Hansen (S) yrkar bifall till Lars Nordbergs andra yrkande. 

Lars Nordberg (M) tar tillbaka sitt första yrkande. 

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

andra yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Lars Nordbergs (M) andra yrkande att Bara 

Härads Musik & kulturförening inte behöver betala någon årsavgift 2016.  

 

Expedieras till 

Bara Härads Musik & Kulturförening. 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-04-14   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.345 

Bygg och miljönämnden § 60   

Redovisning – kosttillskott  

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Miljöinspektör Ervin Islamovic redovisar projektet för nämnden. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.346 

Bygg och miljönämnden § 61   

Redovisning – listteria 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Information 

Miljöinspektör Ervin Islamovic redovisar projektet för nämnden. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 15.619 

Bygg och miljönämnden § 62   

Redovisning – gödselhantering på små hästgårdar 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna.  

Bakgrund 

Miljöchef Anna Cedergren redovisar ärendet för nämnden. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.19 

Bygg och miljönämnden § 63   

Svedala 8:16 - miljösanktionsavgift 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Med stöd av 30 kap. 3 § miljöbalken och 9 kap. 1 § förordningen om miljösanktionsavgifter, 

beslutar Bygg- och miljönämnden att Five Tre Fastighets AB, 556680-8480, ska betala 

miljösanktionsavgift om 50 000 kr. Avgiften ska betalas senast inom 30 dagar från att ni har 

delgetts detta beslut och enligt särskild betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.  

Efter sista betalningsdagen får detta beslut verkställas som lagakraftvunnen dom (se 30 kap. 5 

§ andra stycket miljöbalken) och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum, även om 

detta beslut överklagas. Se bifogade informationsmaterial från Kammarkollegiet.  

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen inom tre veckor från delgivning, se 

bilaga. 

 

Motivering  

Under perioden 2014-01-01 till och med 2014-10-31 fanns inte någon hyresgäst för 

livsmedelsbutiken i fastigheten och därmed var fastighetsägaren Five Tre Fastighets AB ansvarig 

operatör för köldmedieanläggningarna i butiken. Under denna period missade operatören att 

kontrollera sina köldmedieanläggningar, totalt 10 kontroller skulle ha gjorts. För varje missad 

kontroll ska en miljösanktionsavgift tas ut med 5 000 kr. Totalt belopp blir 50 000 kr. I upprättad 

tjänsteskrivelse 2016-02-24 anges de närmare skälen för beslutet. 

Information 

För Bygg- och miljönämndens handläggning tas en avgift ut enligt taxa som beslutats av 

kommunfullmäktige. För detta ärende ska timavgift tas ut med 890 kr per nedlagd 

handläggningstimme. Handläggningstiden uppgår till 2,5 timmar vilket ger en avgift på 2 225 kr, se 

bifogat tidkort. Ni har möjlighet att yttra er inför debitering av avgiften. Om vi inte har fått in några 

skriftliga synpunkter senast tre veckor efter att Ni har fått del av detta beslut kommer Ni att få en 

faktura på angivet belopp. 

Expedieras till 

Five Tre Fastighets AB med delgivningskvitto. 

Kammarkollegiet jämte Försättsblad till beslut om miljösanktionsavgift samt delgivningskvitto. 
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Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 64   

Val av representanter till Höje å vattenråd och Sege å 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att för resten av mandatperioden utse: 

Geir Hansen (S) som ersättare för ledarmot Höje å vattenråd. 

Ingegerd Eriksson (C) som ersättare till ordinarie ombud Höje å vattenråd. 

Lars Nordberg (M) som ordinarie ombud Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. 

Christer Åkesson (L) som ersättare ombud Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. 

 

Expedieras till 

Höje å vattenråd. 

Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-04-14   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 65   

Redovisning - anläggningsboende 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna. 

Bakgrund 

1:e inspektör Torbjörn Wahlström redovisar ärendet för nämnden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-04-14   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 66 

Information 

Bygg och miljönämnden beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

 Medelande från advokatfirman Lilliehöök gällande Hyby 6:11. 

 Länsstyrelsen – plan för tillsynsvägledning. 

 Länsstyrelsen – beslut om tillstånd i fornlämning vid förläggning av markkabel inom 

fastigheten Bjeret 200:1 m.fl., fornlämning Svedala 44:1 och 55:1, Svedala kommun, 

Skånelän.  

 Länsstyrelsen – överklagande av beslut om negativt förhandsbesked för enbostadshus på 

fastigheten Svedala 200:78 i Svedala kommun. 

 Länsstyrelsen – överlagande av beslut om negativt förhandsbesked för tre enbostadshus 

på fastigheten Svedala 201:60 i Svedala kommun. 

 Länsstyrelsen – överklagande av beslut om tillstånd till spridning av bekämpningsmedel i 

Grevie vattenskyddsområde, fastigheterna Vinninge 15:20 och 14:3 i Svedala kommun. 

 Länsstyrelsen – beslut om tillstånd till ingrepp i fornlämning vid schaktning för elkabel 

fastigheten Lilla Svedala 10:1 m fl, fornlämning Västra Kärrstorp 41:1 och 43:1, Svedala 

kommun, Skåne län. 

 Kommunfullmäktige – reviderat arkivreglemente för Svedala kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-04-14   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 67 

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 2016-04-07. 

 Bygg och miljökontoret enheten för miljöärenden tom 2016-03-07. 

 


