
   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-06-15   

 

     

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 Peter Frost Jensen 

MP Mattias Schiöth   

V Gustaf Törnqvist    

M Lars Nordberg      

 

Övriga närvarande 

Titel     Namn 

Samhällsbyggnadschef   Lena Gerdtsson 

Nämndsekreterare   My Gunnarsson  

1:e byggnadsinspektör   Torbjörn Wahlström 

Bygglovingenjör    Bertil Lager 

Miljöinspektör    Fredrik Nilsson 

Projektledare    Christel Strömsholm Trulsson 

Gatu- och parkchef   Johanna Andersson 

Miljöchef     Anna Cedergren 

 

 
M Moderata samlingspartiet BP Barapartiet 

S Socialdemokraterna MP Miljöpartiet 

SD Sverigedemokraterna C Centerpartiet 

L Liberalerna V Vänsterpartiet 
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  Sammanträdesdatum: 2016-06-15   

 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.172 

Bygg och miljönämnden § 84   

Översyn av bestämmelser och riktlinjer i kommunens 
författningssamling 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att överlämna kontorets tjänsteskrivelse som bygg- och miljönämndens svar på beslut om uppdrag till 

nämnderna från kommunstyrelsen § 27, 2016-02-22. Förslag till nya lydelser av författningssamlingen 

genomförs under hösten 2016. 

 

Information  

Kommunstyrelsen har uppdragit åt samtliga nämnder att göra en översyn av i författningssamlingens avgivna 

författningar i avsnitt 1-4 som respektive nämnd är ansvariga för så att de är aktuella. Samhällsbyggnadschef, 

Lena Gerdtsson redovisade ärendet för nämnden. 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen. 
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  Sammanträdesdatum: 2016-06-15   

 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 85   

Redovisning av rättsfall enligt årsplanering 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna.  

 

Information  

1:e byggnadsinspektör, Torbjörn Wahlström och Miljöchef, Anna Cedergren redovisade fallen för nämnden. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 86   

Handlingsplan för en bättre nöjdhet 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna.  

 

Information  

Samhällsbyggnadschef, Lena Gerdtsson redovisade handlingsplanen som personalutskottet har gett bygg- 

och miljökontoret i uppdrag att upprätta utifrån framför kritik från kommunledningen.  
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 87   

Information om mål och budgetprocessen 2017-2019 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna.  

 

Information  

Samhällsbyggnadschef, Lena Gerdtsson redovisade ärendet för nämnden. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 15.608 

Bygg och miljönämnden § 88   

Vinninge 4:118, tillbyggnad 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja bygglov enligt ansökan med villkoren enligt motiveringen nedan. 

 

Motivering 

Bygglov kan medges med villkoret att indragning av hängränna och avrinningsdike på mark mellan 

byggnad och fastighetsgräns görs så inget markvatten rinner mot grannen. Byggherren har godtagit 

detta vid möte 2016-05-18. 

Eftersom befintlig byggnads placering (i fastighetsgräns) och mindre längd så anser vi att berörd 

sakägares/grannes övriga synpunkter inte är relevanta i ärendet. 

 

Beslutsunderlag  

Följande handlingar, daterade 2016-03-14 där inget annat anges, ligger som underlag för beslutet: 

 Ansökan 2015-09-29. 

 Plan-, fasad- och sektionsritning samt situationsplan, A-1 rev a. 

 Yttrande från berörd sakägare/granne, med negativa synpunkter, 2016-04-27. 

 

Expedieras till 

 Byggherren. 

 Berörd sakägare/granne, Kristina och Holger Wallin, Ringtrastgränd 7, 233 75 Klågerup med 

besvärshänvisning och delgivningskvitto. 

 PoIT. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 15.911 

Bygg och miljönämnden § 89   

Yddinge 5:8, nybyggnad 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja bygglov enligt ansökan. 

 

Beslutsunderlag  

Följande handlingar daterade 2016-04-05, där inget annat anges ligger som underlag för beslutet. 

 Ansökan 2015-12-16. 

 Beskrivning av verksamhet. 

 Plan och fasadritningar, vinkelbyggnad. 

 Plan och fasadritningar, småhus. 

 Plan och fasadritningar, dainius. 

 Situationsplaner 

 Yttrande från Trafikverket 2016-05-31. 

 Yttrande från VA-enheten 2016-06-07. 

 Yttrande från miljöenheten redovisas under sammanträdet. 

 

Beslutsgång 

Ingegerd Eriksson (C) anmälde jäv och lämnade därmed sammanträdet under paragrafen. 

 

Expedieras till 

 Byggherren. 

 Berörda sakägare. 

 PoIT. 
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  Sammanträdesdatum: 2016-06-15   

 

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.150 

Bygg och miljönämnden § 90   

Aggarp 1:81, nybyggnad 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja bygglov enligt ansökan. 

 

Motivering 

Bygglov kan medges eftersom förslaget med en sockelhöjd på ca 7 meter under befintliga byggnader vid 

allmänna vägen och med en placering invid skogen och med en förskjutning i förhållande till befintliga 

byggnaderna så ingen utsikt påverkas i nämnvärd omfattning. 

Bygglov kan även medges eftersom förslaget med utformning, storlek, material- och färgval väl passar in 

i den kulturhistoriska miljön. 

 

Beslutsunderlag  

Följande handlingar, daterade 2016-02-29 där inget annat anges, ligger som underlag för beslutet: 

 Ansökan. 

 Plan- och sektionsritning A01. 

 Fasadritning A11. 

 Fasadritning A12. 

 Nybyggnadskarta. 

 Yttrande från Aggarp 8:46, med begäran om besked om in- och utfart, 2016-05-13. 

 Yttrande från Aggarp 8:48, med begäran om besked om tungtrafik, 2016-05-23. 

 Yttrande från Aggarp 8:88, negativa sypunkter enligt bilaga 1, 2016-05-25. 

 Yttrande från Aggarp 2:42, negativa synpunkter enligt bilaga 2, 2016-05-31. 

 

Expedieras till 

 Byggherren  

 Berörda sakägare med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 

 Berörda sakägare, Aggarp 1:81, Aggarp 2:51, Aggarp 1:54 för kännedom. 

 Kontrollansvarig, Ulf Johansson, Gökblomstervägen 15, 231 75 Beddingestrand. 

 PoIT. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.153 

Bygg och miljönämnden § 91   

Värby 61:590, nybyggnad 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att avvikelsen från detaljplanens bestämmelse om antal våningar är en liten avvikelse eftersom byggnaden 

klarar bestämmelsen om byggnadshöjd. 

Att beslut om bygglov delegeras till ordförande. 

Att bygglov kan ges när grannar och andra sakägare är hörda enligt PBL. 

 

Beslutsunderlag  

Följande handlingar, daterade 2016-04-28 där inget annat anges, ligger som underlag för beslutet: 

 Ansökan 2016-03-01. 

 Nybyggnadskarta. 

 Situationsplan. 

 Planritning. 

 Fasadritning. 

 Sektionsritning. 

 Markplaneringsritning. 

 Beskrivning av projektet med argument för beviljande av bygglov. 

Beslutsgång 

Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar följande som förslag till beslut. 

 Att avvikelsen från detaljplanens bestämmelse om antal våningar är en liten avvikelse eftersom 

byggnaden klarar bestämmelsen om byggnadshöjd. 

 Att beslut om bygglov delegeras till ordförande. 

 Att bygglov kan ges när grannar och andra sakägare är hörda enligt PBL. 

Lars Nordberg (M), Geir Hansen (S) och Christer Åkesson (L) ger bifall till Ordförande Sverker Nordgrens (M) 

yrkande. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) ställer proposition på liggande förslag mot hans yrkande och finner att 

nämnden beslutar enligt hans yrkande. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.153 

Bygg och miljönämnden forts § 91 

 

Expedieras till 

 Byggherren med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 

 Kontrollansvarig. 

 PoIT. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.119 

Bygg och miljönämnden § 92   

Förslag om beviljande av bidrag till Lunds botaniska 
förening 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja Lunds botaniska förening 7000 kr i bidrag i enlighet med av föreningen inkommen ansökan om 

bidrag, samt att medlen ska belasta bygg- och miljökontorets budget för miljöstrategi. 

 

Motivering 

Föreningens breda inventeringsverksamhet och florautgivning är värdefulla kunskapsunderlag i kommunens 

naturvårdsarbete. Föreningens projekt Skånes Flora har bland annat lett till att många tusen växtfynd från 

Svedala kommun har blivit inmatade i projektets dator och dessa kan bearbetas så att det kan vara till gagn 

och underlätta i kommunens naturvårdsarbete. Det går exempelvis lätt att ta fram förteckningar över hotade 

växter, indikatorer för skyddsvärda biotoper av värde för naturvårdsplaneringen, floravård etc. I arbetet med 

en uppdaterad naturvårdsplan som ska föras i enlighet med miljömålsprogrammet så kommer projektets 

fortlöpande inventeringsresultat att vara värdefullt för att avgränsa och beskriva värdefulla naturområden. I 

utbyte mot att kommunen stödjer projektet ekonkomiskt har självfallet intressenter inom de kommunala 

förvaltningarna tillgång till alla uppgifter som rör kommunen. 

 

Expedieras till 

 Lunds botaniska förening. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.272 

Bygg och miljönämnden § 93   

Förslag om beviljande av bidrag till Puggehatten, Skånes 
mykologiska förening 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja Puggehatten, Skånes mykologiska förening 3000 kr i bidrag i enlighet med av föreningens inkomna 

ansökan om bidrag. 

Motivering 

Kunskapen om svamparnas betydelse för ekosystemen och för enskilda arters överlevnad är föga känd för de 

allra flesta. Genom ett bidrag till föreningen har kommunen möjlighet att stötta spridningen av information om 

svamparnas betydelse för enskilda arters eller specifika ekosystemsbalans och fortlevnad. Föreningens 

verksamhet innefattar välbesöka exkursioner öppna för allmänheten, inventeringar, föredrag, sampupplysning 

och utställningsverksamhet. Föreningen ger även ut en medlemsskift ”Puggehatten” som utkommer med fyra 

nummer per år och innehåller primärt artiklar om Skånes funga. Skriften skickas till alla Skånska 

kommunbibliotek. Föreningens arbete är även en informationskalla för kommunen när det gäller inventerade 

och kanske hotade arter. Genom de öppna exkursioner som föreningen ordnar ges allmänheten tillfälle till en 

guidad naturvistelse och en ökad förståelse för svamparnas roll i naturen och dess betydelse för människor 

och djur. Svedala kommun är rikt på skogsområden, betets- och andra marker som potentiellt innehåller en rik 

svampflora. Ett bidrag till föreningen är ett enkelt sätt att se till att flera arter uppmärksammas och skulle 

kunna leda till ett ökat intresse för och kunskap om det stora antal matsvampar som finns men som ofta inte 

utnyttjas av fler än ett fåtal. 

Expedieras till 

 Puggehatten, Skånes mykologiska förening. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 10.351 

Bygg och miljönämnden § 94   

Bjärshög 5:2, Bjärshög 4:2, Bjärshög 9:9, Bjärshög 9:10, 
ansökan om förlängt uppskov 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att ge fastighetsägarna till Bjärshög 4:2, Bjärshög 5:2, Bjärshög 9:9 och Bjärshög 9:10 möjlighet att till 

2016-11-30 utreda om det går att genomföra gemensam grävning till en kommunal anslutningspunkt. 

Bygg- och miljönämnden kommer därefter att ta ställning till när fastighetsägarna senast ska ha åtgärdat 

de enskilda avloppen, alternativt ha kopplat sig till kommunalt avlopp. 

 

Att ta ut en avgift på 3560 kr fördelat på fyra fastigheter, vilket blir 890 kr per fastighet. 

Motivering 

Fastighetsägarna har under tiden oktober 2015 - april 2016 haft kontakter och utredningsaktiviteter men 

inte kommit ända fram till om anslutning till kommunalt avlopp är möjlig. Planen för Bara Backar kommer 

antagligen att behandlas på bygg- och miljönämndens möte 2016-10-13. Om planen för Bara backar antas 

av kommunfullmäktige kan kommunen anvisa en anslutningspunkt som medför att ledningsdragningen blir 

enklare och kortare. Bygg och miljö bedömer att vi bör invänta bygg- och miljönämndens beslut om planen 

för Bara Backar för att underlätta fastighetsägarnas utredning. 

Grundprincipen är att den här typen av handläggning ska debiteras. Bygg och miljö bedömer att det inte 

finns några särskilda skäl till att efterskänka avgiften. 

Expedieras till 

 Ulf Selin, Bjärshögsvägen 123, 233 62  Bara. 

 Tyler Gniewotta & Natalie Couqand, Bjärshögsvägen 164-8, 233 62  Bara. 

 Niklas och Sofia Wilhelmsson, Ekodalsvägen 83, 233 62  Bara. 

 Lennart Hansson, Ekodalsvägen 75, 233 62  Bara. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.324 

Bygg och miljönämnden § 95   

Tillstånd att använda bekämpningsmedel 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att ge Gatu- och parkenheten 2012000 - 1074 tillstånd att använda bekämpningsmedel på gatu- och 

parkmark samt på fastighetsmark enligt bilagda kartor till ansökan, daterad 2016-04-13 (se bilaga). 

Tillståndet gäller till och med 2017-12-31 och under tiden ska sökanden undersöka alternativa metoder samt 

att föra in det i budgeten för 2018. 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 1,2,3,4 och 7 §§ samt 26 kap 9 §. 

Beslutet kan överklagas, se bilaga. 

 

Bakgrund 

Gatu- och parkenheten lämnande 2016-04-13 in en ansökan om att få tillåtelse att sprida bekämpningsmedel 

mellan juni 2016-2018. Ansökan kompletterades 2016-05-12 med en uppskattning av kostnaden av 

spridningen.  

 

Beslutsgång 

Lars Nordberg (M) yrkar att nämnden ska ge tillstånd att använda Roundup till och med 2017-12-31 och under 

tiden undersöka alternativa metoder samt föra in det i budgeten 2018. 

Christer Åkesson (L) yrkar att nämnden ska ge tillstånd att använda Roundup till och med 2016-12-31. 

Mattias Schiöth (MP) ger bifall till Christer Åkessons (L) yrkande. 

Ordförande ställer proposition på liggande förslag enligt tjänsteskrivelsen från Bygg-och miljökontoret, Lars 

Nordbergs (M) yrkande och Christer Åkessons (L) yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Lars 

Nordbergs (M) yrkande att ge Gatu- och parkenheten tillstånd att använda Roundup till och med 2017-12-31 

och att under tiden undersöka alternativa metoder samt att föra in det i budgeten för 2018. 

 

Expedieras till 

 Gatu- och parkenheten. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.324 

Bygg och miljönämnden § 96   

Remiss - Aggarps dikningsföretag 

Bygg och miljönämnden beslutar  
Att lämna bygg- och miljökontorets tjänsteskrivelse som nämndens yttrande. 

Bakgrund 

Projektledare, Christel Strömsholm Trulsson redovisade ärendet för nämnden. 

Expedieras till 

 Växjö tingsrätt, Mark och miljödomstolen, Box 81, 351 03, Växjö, ange M2034/16, dnr16.445. 
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Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 97   

Lägesrapport gällande miljömålsprogrammets 
genomförande 

Bygg och miljönämnden beslutar  
 

Att ge i uppdrag till tjänstemännen att återkomma med en rapport till nämnden den 15/9-16 hur 

genomförandet av miljömålsprogrammet gått.  

Bakgrund 

Mattias Schiöth (MP) lämnade vid sammanträdes början in en skrivelse och uppmärksammade nämnden att 

miljöpartiet vill ta del av en lägesrapport om vilka åtgärder och mål som genomförts enligt Svedala kommuns 

miljömålsprogram. Miljöpartiet vill även ta del av vilka återgärders som behöver vidtas och vid vilken tidpunkt 

de planeras vidtas för att säkerställa att nämndens ansvarsområden enligt miljömålsprogrammet uppfylls. 

Expedieras till 

 Miljöpartiet  
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Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 98 

Information 

Bygg och miljönämnden beslutar 

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Beslutsunderlag 

1. Från Länsstyrelsen, återkallelse av överklagande gällande fastigheten Värby 61:86. 

2. Från Länsstyresen, avslår överklagan om tillstånd av bekämpningsmedel i Grevie vattenskyddsområde. 

3. Från Länsstyrelsen, avslår överklangandet på fastigheten Bjärshög 9:5. 

4. Från Länsstyrelsen, upphäver det överklagande beslutet gällande buller från en luftvärmepump. 

5. Från Sveriges kommuner och Landsting, vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2016. 

6. Information från kulturrådet. 

7. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige, ändrat reglemente. 

8. Kommunens författningssamling. 

9. Från Länsstyrelsen, upphäver överklagade beslutet gällande fastigheten Svedala 48:10. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 99 

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 2016-06-03. 

 Bygg och miljökontoret enheten för miljöärenden tom 2016- 06-07. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


