
   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-09-15   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Närvarolista bygg och miljönämnden 

Beslutande i nämnden    

Parti Namn       

M Sverker Nordgren     

C Ingegerd Eriksson, tjänstgör för Christer Åkesson, L      

S Geir Hansen     

SD Peter Frost Jensen     

S Christian Ljungdell, tjänstgör för Valentin Jovanovic, S     

M Lars Nordberg     

MP Mathias Schiöth     

 

Ersättare i nämnden  

Parti Namn  

BP Jonathan Wetterström 

V Gustaf Törnqvist  

Övriga närvarande (tjänstemän och insynsplatser) 

Titel Namn 

 

  

Samhällsbyggnadschef 

Nämndsekreterare 

Stadsarkitekt 

Miljöchef 

Lena Gerdtsson 

Alexandra Pamp 

Karin Gullberg 

Anna Cedergren 

 

 

 

 

 

1:e byggnadsinspektör 

Konsult 

Miljöstrateg 

Miljöpartiet 

Torbjörn Wahlström 

Åsa Nyberg, § 123-124, 126-127,  

Linda Wolski, § 127  

Nicklas Lindgren 

 

  

 

 

  

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 16.682 

Bygg och miljönämnden § 117  

Beslut om mål och budget 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att ställa sig bakom framlagt yttrande.  

Att rapporten ska kompletteras med att koppla de olika äskandena mot de olika målen. 

 

Beslutsunderlag 

Rapport 

 

Beslutsgång 

Ordförande Sverker Nordgren yrkar att rapporten ska kompletteras med att koppla de olika 

äskandena mot de olika målen. 

Expedieras till 

Budgetberedningen – Luisa Hansson och Linus Åstradsson Ekonomienheten. 
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  Sammanträdesdatum: 2016-09-15   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.683   

Bygg och miljönämnden § 118  

Redovisning av internkontroll 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att överlämna redovisningen till kommunstyrelsen. 

 

Bakgrund 

I internkontrollen ingår det fem kontrollpunkter. Man kontrollerar handläggningstider för miljö, 

handläggningstider för bygg, formella fel som kan ha skett vid handläggning av bygglov och 

miljöärenden, avtalstrohet och inköpspolicy.  

Samhällsbyggnadschef Lena Gerdtsson redovisar under sammanträdet mer ingående om 

kontrollerna som gjorts.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse – kontrollpunkter 1-5. 

 

Expedieras till 

Kommunstyrelsen 
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  Sammanträdesdatum: 2016-09-15   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 14.138 

Bygg och miljönämnden § 119  

Upplysning och yttrande till JO 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lämna tjänsteskrivelsens förslag till upplysningar och yttrande som sitt svar till JO. 

 

Bakgrund 

Det har framförts klagomål på bygg- och miljönämndens handläggningstid av ett tillsynsärende 

gällande en flygverksamhet och en uppställningsplats/skortupplag på fastigheten Tjustorp 

12:15. Bygg och miljönämnden ska lämna upplysningar och yttra sig senast 2016-09-15. 

 

Expedieras till 

JO, två exemplar samt word dokument per e-post. 
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  Sammanträdesdatum: 2016-09-15   

     

Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.684 

Bygg och miljönämnden § 120  

Information om delårsrapport 8 månader 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lägga informationen till handlingarna. 

 

Bakgrund 

Samhällsbyggnadschef Lena Gerdtsson och miljöchef Anna Cedergren informerar nämnden om 

rapporten. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.566 

Bygg och miljönämnden § 121  

Svedala 129:41, förhandsbesked 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att genom positivt förhandsbesked enligt 9 kap. 17 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL, 

tillåta den föreslagna åtgärden på ansökt plats. 

Motivering 

 Prövningen avser lokalisering enligt 2 kap 5§ PBL. 

 Ansökan följer de riktlinjer som anges i Svedala kommuns översiktplan 2010 avseende 
fortsatt byggnation i radby, sidan 42 i ÖP 2010. 

 Kommunalt vatten och avlopp finns att tillgå. 

 Trafikverket har meddelat tillstånd för utfart från tänkt avstyckning 

 Miljökontoret har inget att erinra mot förslaget 

 

Yttrande 

Se tillhörande tjänsteskrivelse. 

 

Expedieras till 

Byggherren. 

Berörd sakägare Svedala 315:27 och 28, med besvärshänvisning. 

Övriga sakägare underrättas om beslut. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.368 

Bygg och miljönämnden § 122  

Svedala 102:43, tidsbegränsat lov 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja tidsbegränsat lov för uppställning av paviljonger för två avdelningar under 5 år till och 

med 2021-09-15. 

Motivering 

Bygg och miljöenheten anser att tidsbegränsat bygglov kan medges under 5 år under 

förutsättning att verksamheten redovisar förslag på hur man styr upp trafikföring med 

lämning/hämtning och parkering för både personal och föräldrar samt leveranser för att 

tillgodose de omkringboendes krav. 

Bygg och miljöenheten anser vidare att byggherren redovisar förslag på hur man uppfyller VA-

enhetens krav samt förslag på avvecklingsplan. 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar, daterade 2016-07-20 där inget annat anges, ligger som underlag för 

beslutet: 

Ansökan 2016-04-28 

Reviderad ansökan 2016-06-23 

Situationsplan med mått A1:01 rev B, 2016-06-23 

Markplaneringsritning med parkeringsutredning A1:02 rev B 

Sektions-, fasad och planritning A-40-0-101 

Verksamhetsbeskrivning 2016-05-20 

Planenhetens yttrande, utan erinran, 2016-06-01 

Räddningstjänstens yttrande, med synpunkter, 2016-06-10 

Miljöenhetens yttrande, med synpunkter, 2016-06-16 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.368 

Bygg och miljönämnden forts § 122 

 

VA-enhetens yttrande, med synpunkter, 2016-06-17 

Berörda sakägare/grannars yttrande, med synpunkter, 2016-08-08 / 2016-08-30 

Byggherrens kommentar/svar på inkomna yttranden 2016-08-31 

 

Beslutsgång 

Mattias Schiöth (MP) föreslår en justering av tid för bygglovet för anpassa bygglovet med 

läsåret. 

 

Expedieras till 

Byggherren med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 

Berörda sakägare, enligt sakägarregister, med besvärshänvisning och delgivningskvitto. 

Kontrollansvarig. 

PoIT. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.491 

Bygg och miljönämnden § 123  

Svedala 306:194, nybyggnad av lägenheter och 
enbostadshus 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att återremittera ärendet till bygg- och miljökontoret för vidare utredning av antalet 

parkeringsplatser i förhållande till detaljplanens intentioner samt att se över områdets 

utformning.  

 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar, daterade 2016-08-30 där inget annat anges, ligger som underlag för 

beslutet: 

Ansökan 2016-06-15 

Markplaneringsritning, M-16-1-001 rev B 

Planer hus 1, A-1-11 rev B 

Planer hus 1, A-1-12 rev B 

Fasader hus 1, A-1-13 rev B 

Fasader hus 1, sektion, A-1-14 rev B 

Planer hus 2, A-1-21 rev B 

Planer hus 2, A-1-22 rev B 

Fasader hus 2, A-1-23 rev B 

Fasader hus 2, principsektion, A-1-24 rev B 

Planer och fasader hus 3, A-1-31 rev B 

Planer, fasader och sektion miljöhus, A-1-41 rev B 

Bullerutredning 2016-06-15 

Tillgänglighetsbeskrivning 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.491 

Bygg och miljönämnden forts § 123 

Beslutsgång 

Bygg- och miljöenhetens förslår nämnden besluta att bevilja bygglov enligt ansökan och medge en 

lite avvikelse från detaljplanens bestämmelser.  

Mathias Schiöth (MP) yrkar att den allmänna öppna bilgatan tas bort och därmed också att 10 

parkeringsplatser tas bort. 

Lars Nordberg (M) yrkar att det ska finnas minst en parkeringsplats per lägenhet, det vill säga 

minst 63 stycken.  

Ordförande Sverker Nordgren (M) yrkar avslag på beviljande av bygglov. 

Ordförande Sverker Nordgren (M) tar tillbaka sitt yrkande om avslag på beviljande av bygglov.  

Ordförande Sverker Nordgren (M) och Geir Hansen (S) yrkar återremittering till bygg- och 

miljökontoret för vidare utredning av antalet parkeringsplatser i förhållande till detaljplanens 

intentioner samt att se över områdets utformning.  

Lars Nordberg (M) tar tillbaka sitt yrkande om att det ska finnas minst en parkeringsplats per 

lägenhet, det vill säga minst 63 stycken.  

Ordförande Sverker Nordgren konstaterar att det finns 3 olika förslag, från bygg- och 

miljöenheten, Mathias Schiöth (MP) respektive ordförande Sverker Nordgren (M) och Geir 

Hansen.  

Ordföranden Sverker Nordgren ställer förslagen mot varandra och finner att bygg- och 

miljönämnden bifaller yrkande från ordförande Sverker Nordgren (M) och Geir Hansen (S). 

 

Expedieras till 

Byggherren  

Kontrollansvarig 

PoIT 

Gata/park 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.466 

Bygg och miljönämnden § 124  

Svedala 306:34 och 306:37, Aggarpsskolan 

Bygg och miljönämnden beslutar  

att bevilja bygglov för fyra byggnader,  

att delegera till ordförande att besluta om bygglov för parkeringsplatser och skolgårdar, samt 

att framföra följande fem (5) punkter: 

1. Att se över räddningsfordons vägar 

2. Att se över cirkulationen på parkeringsplats i sydöst 

3. Att se över gång- och cykelväg över parkeringsplatsen i sydöst 

4. Att om möjligt plocka upp formspråket från huvudentréns utformning på annan plats på skolgården 

5. Att öka andelen genomsläppligt ytmaterial på skolgården då det finns få gröna tak 

 

Övrig information 

Underlag för beslutet, vilka handlingar som krävs inför teknisk samråd samt avgifter för 

handläggning och kungörelse presenteras i medföljande bilaga.  
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.322 

Bygg och miljönämnden § 125  

Svedala 305:1, nybyggnad av panncentral 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att bevilja bygglov enligt ansökan. 

 

Motivering 

Bygglov kan medges eftersom förslaget uppfyller de krav som ställts från berörda 

myndigheter och detaljplanens planbestämmelser. 

 

Beslutsunderlag 

Följande handlingar, daterade 2016-04-18 där inget annat anges, ligger som underlag: 

Ansökan 

Nybyggnadskarta 

Planritning 

Fasadritning 

Sektionsritning 

Situationsplan 2016-04-21 

Räddningstjänstens yttrande, med synpunkter 2016-04-19 

Byggherrens svar på frågor från Svenska Eldningssystem 2016-06-16 

Planenhetens yttrande, utan erinran 2016-05-26 

Sandviks yttrande, utan erinran 2016-05-27 

Gata-/parkenhetens yttrande, utan erinran med anmärkning om att göra svackdike runt 

fastigheten för hantering av dagvatten 2016-05-30 

E.on Elnät Sverige AB:s yttrande, med synpunkter och upplysning 2016-05-30 
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Bygg och miljönämnden Dnr 16.322 

Bygg och miljönämnden forts § 125 

 

Trafikverkets yttrande, med synpunkter och upplysning 2016-06-14 

VA-enhetens yttrande, med synpunkter 2016-06-17 

Magnetsfältsberäkning 2016-07-06 

Swedavias yttrande 2016-08-25 

Trafikverkets kompletterande yttrande 2016-08-26 

 

 

Expedieras till 

Byggherren  

Kontrollansvarig, Rune Larsson 

PoIT 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.405 

Bygg och miljönämnden § 126  

Svedala 100:192, utvändig ändring 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att korrigera felangiven färgkod till rätt färgkod som är NCS S2502-Y. 

 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden beslutade 2016-08-25, § 103, att avslå ansökan om bygglov för byte 

till putsfärg NCS S2502-B. 

I efterhand har ett skrivfel upptäckts vad gäller färgkoden som ska vara NCS S2502-Y.  

 

Beslutsunderlag  

Protokoll bygg- och miljönämnden 2016-08-25 § 103 

 

Expedieras till 

Byggherren med delgivningskvitto. 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr 16.525 

Bygg och miljönämnden § 127  

Lägesrapport av miljömålsprogrammet 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att lämna rapporten ”Bygg- och miljönämndens genomförande av miljömålsprogrammet 2016” 

som bygg- och miljönämndens svar på Miljöpartiets fråga. 

Bakgrund  

Miljöpartiet efterfrågade vid bygg och miljönämndens sammanträde 2016-06-15 efter en 

lägesrapport över nämndens genomförande av kommunens miljömålsprogram. Vid 

sammanträdet beslutade man att ge i uppdrag till tjänstemännen att återkomma med en rapport 

till nämnden 2016-09-15 om hur genomförandet gått. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse  

Rapport 

 

Expedieras till 

Miljöpartiet 

Kommunfullmäktige 
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Ordförandens signatur  Justerarens signatur  Utdragsbestyrkande 

 

Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 128  

Information 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att godkänna informationen. 

 

Beslutsunderlag 

 Växjö tingsrätt, beslut om förhandsbesked på fastigheten Svedala 201:48. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   

                                                                                                   PROTOKOLL                                                                 

  Sammanträdesdatum: 2016-09-15   
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Bygg och miljönämnden Dnr  

Bygg och miljönämnden § 129  

Delegation 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att godkänna delegationslistorna. 

 

Beslutsunderlag 

 Listor från miljökontoret till och med: 2016-07-28. 
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Bygg och miljönämnden Dnr 

Bygg och miljönämnden § 130 

Miljörankning för kommuner 

Bygg och miljönämnden beslutar  

Att tacka för informationen och lägga den till handlingarna. 

Bakgrund 

Mathias Schiöth (MP) överlämnar artikel från Aktuell Hållbarhet där Svedala kommun 

placerar sig på plats 22 av Sveriges 290 kommuner, som en inspiration till vidare 

arbete med miljöfrågorna i förvaltningen.  

 

Beslutsunderlag 

Artikel från Aktuell Hållbarhet  

 


