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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

 
Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1:a vån, kl. 18.30 – 20.30 

Ajournering kl.  19.45 – 20.10 
Beslutande och 

ersättare 
Se närvarolista sida 2  

 
Övriga 

närvarande 

Anders Aronsson, miljöchef 
Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
Julia Engström, byggnadsinspektör  

 

Petra Johansson, miljöstrateg   
Simon Jaldefjord, ekonom  
Ulf Montinell, byggnadsinspektör  

Utses att justera Ulf Cronbring (S) 
 

Marcus Möller (SD)  
 

Plats och datum  Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler den 21 december 2021, kl. 11.00  
 

     
      

Sekreterare Gustaf Classon §§ 154 – 176 

      
   

Ordförande Ulf Liljankoski (C)            

    
  

 
 

 Justerande 

 
 
Ulf Cronbring (S)  

 
 
Marcus Möller (SD)   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bygg- och miljönämndens 
ledamöter och ersättare samt 
kolumner för röstning och 
avstående. Den/de av 
ersättarna som tjänstgjort 
markeras med ”tjg.”. 
Ledamöter och ersättare som 
närvarar på distans markeras 
med ”distans”.  

N
är
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ro

 

   

Namn Ledamöter 

 

Ja
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ej

 

A
vs

tå
r 

Ja
 

N
ej

 

A
vs

tå
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Menaid Nocic (S) ---       

Ulf Liljankoski (C)  
ordförande  

X       

Joakim Sandberg (M)  
2:e vice ordförande 

X       

Ulf Cronbring (S) X       

Martina Engberg (S)   X       

Janet Norbeck (M)  ---       

Ola Nilsson (L) X        

Rolf Lundqvist (SD), distans  X       

Marcus Möller (SD)  X       

        

ERSÄTTARE        

Bo Bengtsson (S), tjg.   X       

Alexander Persson (S) X        

Barbro Nielsen (KD)  ---        

 Sebastian Mateescu (M), tjg.   X       

Hampus Svensson (SD)  ---        

Totalt        

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 NÄRVAROLISTA  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Innehållsförteckning 
 
 
§ 154 Fastställande av föredragningslista 

§ 155 Fråga om jäv 

§ 156  Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 157  Fyllnadsval till arbetsutskott 

§ 158  Ekonomisk uppföljning 

§ 159  Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2022 inklusive intern 

budget 

§ 160  Intern kontroll - uppföljning 2021 

§ 161  Yttrande över samrådsunderlag för utrivning av tre kraftverk i Rönne Å 

i Klippans kommun 

§ 162 Verksamhetsplan för det miljöstrategiska arbetet 2022  

§ 163  Indexreglering av taxa för miljökontorets verksamhet 2022 

§ 164 Redovisning av vidtagna åtgärder för att förbättra den upplevda servicen 

från Miljökontoret utifrån NKI 

§ 165 Yttrande över granskningsrapport för kommunens arbete med Agenda 

2030 

§ 166 Tillsynsplan för miljökontoret 2022 

§ 167 Tillsynsplan för byggkontoret 2022 

§ 168 Beslut om förhandsbesked för växthus på fastigheten Kvidinge 17:18 

§ 169 Redovisning av arbetsmiljöplan 2022 för samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 170 Planläggning av Björnås 

§ 171 Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande fördjupad 

översiktsplanför Björnås 

§ 172 Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande redovisning av 

tillsynsskuld 

Fortsättning nästa sida 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Innehållsförteckning (forts.) 

 

 

§ 173 Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande handlingsplan 

för hantering av sjukskrivningar och föräldraledighet 

§ 174 Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 175 Anmälningar 

§ 176 Övrigt 

 

 

 

 

 

Bilagor: Skriftliga yrkanden, protokollsanteckningar och reservationer 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

5(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 154 
 
 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
 
Sammanfattning 
Kallelse har skickats ut den 10 december 2021 till ledamöter och ersättare samt 
anslagits på Åstorps kommuns hemsida (www.astorp.se). 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Behandling av ärenden hanteras i ordningsföljd enligt ovan redovisad 
innehållsförteckning. Bygg- och miljönämnden fastställer föredragningslistan.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 155 
 
 
 
Fråga om jäv  
 
 
 
Sammanfattning 
Jäv är när en person är partisk eller när det finns någon omständighet som gör 
att personens opartiskhet kan ifrågasättas. Olika typer av jäv är sakägarjäv, 
intressejäv, ställföreträdarjäv, ombudsjäv, delikatessjäv och tillsynsjäv. 
Bestämmelser om jäv för förtroendevalda finns i 6 kap 28-32 §§ 
Kommunallagen och gäller för bygg- och miljönämnden samt anställda (7 kap 
4 § Kommunallagen).  
 
Det finns en skyldighet att självmant anmäla jäv. Om frågan om jäv uppkommit 
mot någon som inte själv anser sig jävig ska nämnden fatta beslut i frågan om 
jäv. Den som frågan gäller får då inte delta i prövningen av jävsfrågan, om 
nämnden är beslutsför utan denne. 
 
En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller 
närvara vid handläggningen av ärendet.  
 
Ordförande frågar närvarande på sammanträdet om någon av de närvarande 
anmäler jäv.  
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar till protokollet att ingen närvarande anmäler jäv. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 156 
 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
  
 
A/ Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, informerar: 
 
Översiktsplanen (ÖP) förväntas kunna beslutas av kommunfullmäktige i januari 
2022. Ekonomiska resurser som finns kvar från ÖP-arbetet avses användas till 
att göra en fördjupad översiktsplan för Björnås.   
 
Den 8 december genomfördes ”öppet hus” av samhällsbyggnadsförvaltningen. 
Det var 15 personer som deltog digitalt men ingen allmänhet närvarade fysiskt.  
 
Plankontoret är fulltaligt igen efter tidigare sjukskrivning. 
 
Ny konsult för plankontorets verksamhetsområde är upphandlat för 2022.  
 
Information om nya förskolor i Kvidinge och Hyllinge och arbetet med 
uppföljningen av medborgardialogerna.  
 
Utreds om det finns ekonomiska medel att ta fram ett bevarandeprogram. 
  
Den 5 maj 2022 planeras för att bygg- och miljönämnden gör ett studiebesök 
hos Perstorps kommun. 
 
 
B/ Anders Aronsson, miljöchef, informerar: 
 
Tidigare rapportering kring skrotbilar i Kvidinge har åtgärdats. 
 
Det LONA-projekt som planerats i Grytevad i syfte att göra Humlebäcken mer 
tillgänglig har inte kunnat genomföras. Detta pga att det uppkommit 
frågeställningar med ett dikningsföretag som inte har kunnat lösas.  
 
Energi- och klimatrådgivarna har lämnat årsrapport. Från Åstorps kommun har 
de hanterat frågor från 6 personer under året. De har haft informationsinsatser 
som t.ex. seminarium på biblioteket kring energifrågor samt andra aktiviteter 
riktade till att informera kommunmedlemmarna kring energifrågor.   
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 156 (forts.) 
 
 
På Halevägen utanför Hyllinge finns i området ett femtontal fastigheter som har 
bildat en samfällighet för att gemensamt anordna avloppslösning. Enligt 
tidigare föreläggande från bygg- och miljönämnden skulle avloppsfrågan ha 
blivit klar i år men så har inte skett. En förfrågan har inkommit till 
miljökontoret om att få dispens på två år till för att därefter anordna 
avloppslösning. Ärendet kring områdets avloppslösning påbörjades redan år 
2011 varför miljökontoret avser presentera förslag till vitesföreläggande till 
bygg- och miljönämndens sammanträde i januari. 
 
 
C/ Julia Engström, byggnadsinspektör, informerar: 
 
Arbete med återbetalningar av felaktiga bygglovsavgifter pågår. 
 
Beslut från mark- och miljödomstolen samt länsstyrelsen har inkommit i ett 
antal ärenden vilka finns redovisade i anmälningsärendena på dagens 
sammanträde.  
 
  
D/ Ulf Montinell, byggnadsinspektör, informerar: 
 
Länsstyrelsen har upphävt ett överklagat beslut om marklov på fastigheten 
Sparvugglan 4 i ärende BMN 2021-49 och återförvisat ärendet för fortsatt 
handläggning. Byggkontoret har därför påbörjat ny handläggning på ärendet. 
 
 
E/Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare, informerar: 
 
Kommunens krisledningsfunktion har haft möte angående omvärldssituationen 
med covid-19 och vill skicka information till samtliga nämnder att om 
omvärldssituationen förändras till det negativa kan en möjlig åtgärd vara att det 
kan behövas genomföras nämndsmöten på distans.    
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Informationen från förvaltningen noteras till protokollet.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 157 
 
 
Fyllnadsval till arbetsutskott  
Dnr: BMND- 2020/19  
 
 
Sammanfattning 
Bogomir Dordevic (C) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot och förste vice 
ordförande i bygg- och miljönämnden och arbetsutskottet. Kommunfullmäktige 
har utsett Ulf Liljankoski (C) till ny förste vice ordförande i bygg- och 
miljönämnden. Eftersom det enligt bygg- och miljönämndens reglemente är 
nämnden som väljer utskottet och utskottets presidium, behöver fyllnadsval 
hållas för platsen som ledamot i bygg- och miljönämndens arbetsutskott samt 
rollen som vice ordförande i arbetsutskottet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Raquel Zuniga Saenz, 2021-12-07 
Kf § 184, Avsägelse från Bogomir Dordevic (C), 2021-11-29, BMND 2020/17 
Kf § 185, Val av ledamot och 1:e vice ordförande i Bmn, 2021-11-29, BMND 
2020/18 
 
 
Yrkanden  
Ulf Cronbring (S) yrkar att nämnden ska utse Ulf Liljankoski (C) till ledamot i 
bygg- och miljönämndens arbetsutskott tillika utskottets förste vice ordförande. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar Ulf Cronbrings (S) yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden utser Ulf Liljankoski (C) till ledamot i bygg- och 
miljönämndens arbetsutskott tillika utskottets förste vice ordförande. 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Vald ledamot 
HRSC 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 158 
 
 
Ekonomisk uppföljning 
Dnr: BMND-2018/6  
 
 
Sammanfattning 
Ekonomisk månadsuppföljning med tillhörande årsprognos har upprättats för 
bygg- och miljönämnden. Denna har upprättats i enlighet med Åstorps 
kommuns styrmodell. 
 
Utfallet för perioden januari till november följer budget och årsprognosen visar 
inte på någon avvikelse gentemot budget. Bedömningen är dock att det finns en 
risk att resultatet kan bli såväl negativt som positivt gentemot budget vid årets 
slut. Osäkerhetsfaktorer är dels om byggkontoret blir återbetalningsskyldigt 
p.g.a. lång handläggningstid, dels att plankontorets intäkter för de detaljplaner 
som det arbetas med är osäkra. 
 
Föredragande: Simon Jaldefjord, ekonom  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Simon Jaldefjord och Camilla Eriksson, 2021-12-09 
Uppföljning bygg- och miljönämnden november, 2021-12-09 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden godkänner månadsuppföljningen 
för november med tillhörande årsprognos. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner månadsuppföljningen för november med 
tillhörande årsprognos. 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 159 
 
 
Verksamhetsplan för bygg- och miljönämnden 2022 inklusive intern 
budget 
Dnr: BMND 2021/54 
 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har antagit Åstorps kommuns nya vision och 
inriktningsmål liksom en ny styr- och ledningsmodell för Åstorps 
kommunkoncern. Den 1 januari 2021 började vision och styrmodell att gälla. 
Idag ska varje förvaltning ta fram en verksamhetsplan, vilken ska utgöra 
huvuddokument för nämndernas och förvaltningarnas interna styrning och 
ledning. Verksamhetsplanen avses antas av bygg- och miljönämnden i 
december varje år. 
 
Verksamhetsplanens antagna nämndsmål och internbudget följs upp av 
respektive nämnd i deras delårs- och årsbokslut med förvaltningsberättelse. En 
uppföljning görs även på förvaltningsnivå, som underlag till nämndernas 
uppföljning av nämndsmål och internbudget. 
 
Som bilagor till verksamhetsplan 2022 finns tillsynsplaner för byggkontoret 
och miljökontoret. Dessa planer redovisar vilken tillsyn som avses bedrivas 
enligt plan- och bygglagen, miljöbalken, inom det miljöstrategiska arbetet och 
inom det kommunövergripande arbetet ”Åstorp i samverkan” under 2022.  
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, 2021-11-25 
Förslag till Verksamhetsplan 2022, Bygg- och miljönämnden 
Bilaga 1: Tillsynsplan för miljökontoret 2022 (antas av BMN)  
Bilaga 2: Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2022  
Bilaga 3: Tillsynsplan för byggkontoret 2022 (antas av BMN) 
Beslut från Bmnau § 139, 2021-12-06 
 
 
Yrkanden 
Joakim Sandberg (M) yrkar att bygg- och miljönämnden antar 
verksamhetsplanen för 2022 inklusive intern budget.  
 



Bygg- och miljönämnden  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 159 (forts.) 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar Joakim Sandbergs (M) yrkande och finner att det vinner 
bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar verksamhetsplanen för 2022 inklusive intern 
budget.  
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Byggkontoret 
Miljökontoret  
Kommunstyrelsen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 160  
 
 
Intern kontroll - uppföljning 2021 
Dnr: BMND 2021/13 
 
 
Sammanfattning 
I den antagna interna kontrollplanen för 2021 har bygg- och miljönämnden 
beslutat om fem kontrollpunkter som ska följas upp helårsvis. Utöver dessa 
kontrollpunkter har kommunstyrelsen, som har tillsynsplikt över de andra 
nämnderna, beslutat om två kontrollpunkter som ska göras av samtliga 
nämnder. Samtliga sju kontrollpunkter har kontrollerats. Sammantaget visar 
den interna kontrollen på ett behov av att arbeta vidare med de åtgärder som 
föreslås i rapporten. 
 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beredde ärendet på sammanträdet den 
6 december 2021 och i samband med det efterfrågades mer information kring 
vissa avvikelsepunkter i delgranskningen av bygglovsverksamheten. Ställda 
frågor har besvarats av samhällsbyggnadsförvaltningen i tjänsteskrivelse 
daterad den 10 december 2021. 
 
Föredragande: Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, Gustaf Classon och Simon Jaldefjord, 
2021-11-23 
Intern kontroll – Uppföljning 2021 med bilagor 
Tjänsteskrivelse, Gustaf Classon, 2021-12-10, dnr BMND 2021/13  
Checklista utvecklingsarbete byggkontoret 2022, 2021-12-09, dnr BMND 
2021/57 
Beslut från Bmnau § 140, 2021-12-06 
 
 
Yrkanden 
Ordförande föreslår att uppföljningen av den interna kontrollen 2021 med 
föreslagna åtgärder godkänns. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 160 (forts.)  
 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner uppföljningen av den interna kontrollen 
2021 med föreslagna åtgärder. 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 161 
 
 
Yttrande över samrådsunderlag för utrivning av tre kraftverk i Rönne Å i 
Klippans kommun 
Dnr: BMN-2021-917 
 
 
Sammanfattning 
Klippans kommun avser att riva ut tre vattenkraftverk med tillhörande dammar i 
Rönne å i Klippans kommun som kommunen äger. Syftet är att återskapa fria 
vandringsvägar och värdefulla strömvattenmiljöer som vandrande fiskarter varit 
utestängda ifrån i över 70 år. Detta kommer att gynna skyddsvärda arter såsom 
atlantlax, flodpärlmussla och ål, likväl som friluftsliv och besöksnäring.  
 
Inför ansökan om tillstånd för åtgärden hos mark- och miljödomstolen hålls ett 
undersöknings- och utredningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken. Bygg- och 
miljönämnden har den 15 november 2021 tagit del av samrådshandlingen för 
möjlighet till yttrande, senast den 22 december 2021. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöstrateg 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Petra Johansson, 2021-12-07 
Förslag på yttrande gällande samrådsunderlag enligt 6 kap. miljöbalken för 
utrivning av tre kraftverk i Rönne Å, Klippans kommun, BMN-2021-917 
Samrådsunderlag - Undersöknings- och avgränsningssamråd enligt 6 kap 
miljöbalken för utrivning av tre kraftverk med tillhörande dammar i Rönne å, 
Klippans kommun, Skåne län, BMN-2021-917 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden godkänner förslag till yttrande 
från miljökontoret och uppdrar åt förvaltningen att översända yttrandet till 
Klippans kommun. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 161 (forts.) 
 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner förslag till yttrande från miljökontoret och 
uppdrar åt förvaltningen att översända yttrandet till Klippans kommun. 
 
 
Expedieras till:  
Akten 
Miljökontoret 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 162 
 
 
Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2022 
Dnr: BMN-2021-925 
 
 
Sammanfattning 
I verksamhetsplanen redogörs för hur det strategiska miljöarbetet planeras för 
år 2022. Avsatt tid motsvarar en halvtidstjänst och andra halvan av tjänsten 
utgörs av en miljöinspektörstjänst. Tjänsten är placerad på miljökontoret hos 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och verksamhetsplanen är en bilaga till 
miljökontorets tillsynsplan och i förlängningen förvaltningens verksamhetsplan. 
 
Det miljöstrategiska arbetet under 2022 kommer i stor utsträckning att präglas 
av vattenvårdsarbete genom de pågående och ansökta LONA-projekten 
Maglaby kärr och restaureringen av en mindre våtmark intill Rönne Å mellan 
Tranarp och Sånna. Vattenfrågor kommer också igen i det planerade 
klimatanpassningsprojektet, ett utbildningsprojekt som Länsstyrelsen i Skåne 
anordnar och som baseras på ett planeringsverktyg för klimatanpassning som 
SMHI tagit fram. Vattenkvaliteten i kommunens vattendrag berörs också vid en 
eventuell uppdatering av kommunens strategi för vatten och avlopp på 
landsbygden.  
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöstrateg 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Petra Johansson, 2021-11-22 
Verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2022 
Beslut från Bmnau § 132, 2021-12-06 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden tar del av planen och noterar informationen till 
protokollet.  
  
 
Expedieras till: 
Akten  
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

18(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 163  
 
 
Indexreglering av taxa för miljökontorets verksamhet 2022 
Dnr: BMN 2021-862 
 
 
Sammanfattning  
Kommunfullmäktige fastställde 2017-11-22, § 219 taxor inom offentlig 
kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen samt för prövning 
och tillsyn enligt miljöbalken, lagen om tobak och liknande produkter och 
strålskyddslagen. 
 
Enligt 2 § i taxan får bygg- och miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) 
besluta att höja den antagna fasta avgiften och timavgifterna med en procentsats 
som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i prisindex kommunal 
verksamhet (PKV) fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 
 
Med hänvisning till förändringen i PKV (2,1 %) har miljökontoret beräknat att 
kostnadsfaktorn för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, tobakslagen och 
liknande produkter och strålskyddslagen bör höjas till 1 030 kr per timme och att 
kostnadsfaktorn för offentlig kontroll och registrering enligt livsmedelslagen bör 
höjas till 1 240 kronor per timme. 
 
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef 
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse, Anders Aronsson, 2021-11-03. 
Beslut från Bmnau § 133, 2021-12-06 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden ska indexjustera taxan för 
miljökontorets verksamhet 2022 med hänvisning till förändringen i PKV (2,1 
%), vilket innebär en taxa för 2022 på 1 030 kr per timme för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken, tobakslagen och liknande produkter och 
strålskyddslagen samt 1 240 kronor per timme för offentlig kontroll och 
registrering enligt livsmedelslagen.  Den uppräknade taxan ska börja gälla från 
och med den 1 januari 2022. 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

19(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 163 (forts.) 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att indexjustera taxan för miljökontorets 
verksamhet 2022 med hänvisning till förändringen i PKV (2,1 %), vilket 
innebär en taxa för 2022 på 1 030 kr per timme för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken, tobakslagen och liknande produkter och strålskyddslagen samt  
1 240 kronor per timme för offentlig kontroll och registrering enligt 
livsmedelslagen.  Den uppräknade taxan börjar gälla från och med den 1 januari 
2022. 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Miljökontoret 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

20(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 164 
 
  
Redovisning av vidtagna åtgärder för att förbättra den upplevda servicen 
från Miljökontoret utifrån NKI  
Dnr: BMN-2021-407 
 
 
Sammanfattning 
Miljökontoret tog fram en handlingsplan 2021-05-25 för att förbättra den 
upplevda service som mäts i Insiktsmätningen för 2020.   
 
Vidtagna åtgärder under året är bland annat deltagande i träffarna ”stärkt 
företagsklimat”, utbildningsmöte med näringslivsansvarig och 
företagsföreningen, deltagande i kurser om ny lagstiftning, kontinuerligt arbete 
med att tydliggöra informationen på hemsidan samt tydligare information om 
syftet med tillsynen. 
 
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Anders Aronsson, 2021-11-25, BMN-2021-407-8 
Tjänsteskrivelse, Anders Aronsson, 2021-05-25, BMN-2021-407-4 
Beslut från Bmnau § 134, 2021-12-06 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden tar del av redovisning av vidtagna åtgärder och 
noterar informationen till protokollet.  
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

21(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 165 
 
  
Yttrande över granskningsrapport för kommunens arbete med Agenda 

2030 

Dnr: BMN 2021-1053 
 
 
Sammanfattning 
KPMG har av Åstorps kommuns revisorer fått i uppdrag att granska 
kommunens arbete med Agenda 2030. Granskningens syfte var att bedöma om 
kommunstyrelsen och nämnderna har integrerat Agenda 2030 i sin styrning och 
uppföljning.  Samhällsbyggnadsförvaltningen håller med i bedömningen att 
Agenda 2030 inte fullt ut är in arbetet i nämndens styrning och uppföljning. 
Bygg- och miljönämnden saknar väsentlighetsanalys utifrån Agenda 2030 för 
sin verksamhet. Samhällsbyggandsförvaltningen har tagit fram förslag hur 
bygg- och miljönämnden ska arbete vidare utifrån revisionens 
granskningsrapport. 
 
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Dnr BMN 2021-10-53, 2021-12-13 
Skrivelse från Åstorps Revision, Granskning av kommunens arbete med 
Agenda 2030, 2021-11-09 
KPMG Granskningsrapport, 2021-11-09 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

 Bygg- och miljönämnden kommer att ta fram en risk- och 
väsentlighetsanalys kring mål och delmål i Agenda 2003 i samband med 
verksamhetsplanen 2023, och i detta också visa på vilken 
ambitionshöjning detta kommer att medföra. 

 Att av kommunstyrelsen begära ett förtydligande om var ansvaret för 
ledning och samordning av kommunens hållbarhetsarbete ligger. 

 Att i samtliga beslut i kommunen införa ett resonemang kring 
ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet utifrån Agenda 2030. 

 
 
Expedieras till: 
Akten  
KSF 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

22(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 166  
 
 
Tillsynsplan för miljökontoret 2022 
Dnr: BMN 2021-925 
 
 
Sammanfattning 
Som tillsyns- och kontrollmyndighet enligt miljöbalken och livsmedelslagen 
ska bygg- och miljönämnden för varje år upprätta en tillsynsplan med en 
behovsbedömning för de kommande tre åren. Tillsynsplanen ska visa vilket 
behov av tillsyn som finns i kommunen, hur tillsynen kommer att prioriteras 
och med vilka resurser tillsynen kommer att genomföras. 
 
Tillsynsplanen för 2022 utgår från kommunens vision och bygg- och 
miljönämndens nämndsmål, den är också präglad av nationellt utpekade 
fokusområden i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen. Planen är 
avstämd mot budget och behovsbedömningen visar att miljökontoret i nuläget 
har tillräckliga resurser för att bedriva en kvalitetssäkrad tillsyn under 2022. 
  
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anders Aronsson och Petra Johansson, daterad 2021-11-22 
Tillsynsplan för miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2022 - med 
behovsutredning för 2022 – 2024 
Beslut från Bmnau § 135, 2021-12-06 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden antar tillsynsplan för 
miljöbalkstillsyn och livsmedelskontroll 2022 med behovsutredning för 2022-
2024. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

23(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 166 (forts.) 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar tillsynsplan för miljöbalkstillsyn och 
livsmedelskontroll 2022 med behovsutredning för 2022-2024. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

24(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 167 
 
  
Tillsynsplan för byggkontoret 2022 
Dnr: BMND 2021/47 
 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden beslutar i frågor som rör byggande, användning av 
mark, samhällsplanering samt miljö- och hälsofrågor i Åstorps kommun. 
Nämnden ska bland annat se till att bygglov och anmälningar är förenliga med 
gällande lag och praxis, samt utöva tillsyn. 
 
Bygg- och miljönämnden har skyldighet att utöva tillsyn av: 

- Enkelt avhjälpta hinder 
- Hissar och andra maskindrivna anordningar 
- Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) 
- Olovligt byggande 
- Ovårdade fastigheter och tomter 
- Energimätning i byggnader (Nytt, arbetet påbörjas 2022) 

 
Bedömningen är att de personalresurser hos byggkontoret som skulle krävas för 
att bedriva en god tillsyn under 2022 kommer att vara begränsade. Prioriterad 
tillsyn kommer under året att vara den som bedrivs inom ”Åstorp i samverkan” 
samt av ovårdade fastigheter och tomter. Skulle de beräknade intäkterna på 
kontoret minska under året, eller ärendemängden öka ännu mer, kommer 
tillsynsverksamheten att minskas till förmån för handläggning av lov och 
anmälningar. 
 
Tillsynsplanen kommer att följas upp och återrapporteras till bygg- och 
miljönämnden två gånger om året. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, förvaltningschef. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Camilla Eriksson, 2021-11-25 
Förslag till tillsynsplan för byggkontoret 2022 
Beslut från Bmnau § 136, 2021-12-06 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

25(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 167 (forts.) 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden antar tillsynsplan för  
byggkontoret 2022. 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar tillsynsplan för byggkontoret 2022. 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Byggkontoret 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

26(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 168 
 
  
Beslut om förhandsbesked för växthus på fastigheten Kvidinge 17:18 
Dnr: BMN 2021-871 
 
 
Sammanfattning 
Företaget AB Egna Hems Handelsträdgård ansöker om förhandsbesked för ett 
växthus på ca 15 000 m² på fastigheten Kvidinge 17:18 med adressen 
Kärrarpsvägen 157 i Kvidinge. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat 
område. 
 
Remissinstansen NSVA har hörts och lämnar ingen erinran mot ansökt åtgärd. 
Miljökontoret har yttrat sig och lämnar en del krav inför ansökan om bygglov.  
Grannyttranden från bedömt berörda rågrannar och remissvar från 
remissinstanser har inkommit. 
 
Byggnadsinspektören gör bedömningen att ett positivt förhandsbesked kan 
lämnas för den sökta åtgärden. 
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2021-12-09 
Från tidigare ärende gällande dagvattenledning, BMN-2021-871-22 
Utdrag ur kartan, 200 meter, BMN-2021-871-21 
Remissvar från Trafikverket, BMN-2021-871-20 
Invändning från delägare av Kärrarp 2-20, BMN-2021-871-19 
Invändning från delägare av Kärrarp 2-20, BMN-2021-871-18 
Utan invändning från Kärrarp 1-44 & Kärrarp 1-45, BMN-2021-871-15 
Utan invändning från Rörspjäll 1-19, BMN-2021-871-14 
Remissvar från miljökontoret, BMN-2021-916-11 
Ingen invändning från Kärrarp 1:40, BMN-2021-871-10 
Remissvar från NSVA, BMN-2021-871-9 
Beslut från Länsstyrelsen, BMN-2021-871-3 
Situationsplan, BMN-2021-871-2 
Ansökan, BMN-2021-871-1 
Beslut från Bmnau § 138, 2021-12-06 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

27(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 168 (forts.)  
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden lämnar positivt förhandsbesked 
för växthus på fastigheten Kvidinge 17:18 under förutsättning att yttranden från 
remissinstanserna följs samt att redovisningar inkommer angående hur störande 
ljus begränsas, dagvattenhantering samt trafikförändring vid framtida 
bygglovsansökan. 
 
Den totala avgiften föreslås fastställas till 7 894 kr i enlighet med kommunens 
antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
 
Marcus Möller (SD) yrkar bifall till att lämna positivt förhandsbesked.  
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande med bifallsyrkande från Marcus Möller (SD) 
och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden lämnar positivt förhandsbesked för växthus på 
fastigheten Kvidinge 17:18 under förutsättning att yttranden från 
remissinstanserna följs samt att redovisningar inkommer angående hur störande 
ljus begränsas, dagvattenhantering samt trafikförändring vid framtida 
bygglovsansökan. 
 
Den totala avgiften fastställs till 7 894 kr i enlighet med kommunens antagna 
bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
 
 
Information om förhandsbesked  
Ett beslut om förhandsbesked innebär att Bygg- och miljönämnden prövar om 
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.  
 
Bygg- och miljönämnden kan i beslutet bestämma de villkor som behövs för att 
bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är 
bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år från dagen 
för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom två år från dagen för beslutet, 
upphör tillståndet att gälla. Åtgärden får ej påbörjas innan bygglov föreligger 
och startbesked lämnats. 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

28(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 168 (forts.)  
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Fastighetsägaren  
Julia Engström, Byggnadsinspektör  
Remissinstanser: NSVA, miljökontoret & Trafikverket  
Rågrannar  
POIT 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

29(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 169 
 
  
Redovisning av arbetsmiljöplan 2022 för samhällsbyggnadsförvaltningen 
Dnr: BMND 2021/56 
 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen och nämnderna har huvudansvaret för arbetsmiljön i Åstorps 
kommun och fördelar arbetsmiljöuppgifter till respektive förvaltningschef. 
Dock har kommunstyrelsen och nämnderna fortsatt ett ansvar att följa upp 
verksamheten och det systematiska arbetsmiljöarbetet enligt gällande mål, 
regler, riktlinjer och rutiner.  
 
Chefer och arbetsledare med personalansvar i Åstorps kommun ansvarar för det 
systematiska arbetsmiljöarbetet, SAM. Kommunens medarbetare har ett ansvar 
för sin egen hälsa och att vara delaktig i att skapa en god arbetsplats för sig 
själva och sina kollegor.  
 
På samhällsbyggnadsförvaltningen bedrivs ett aktivt arbetsmiljöarbete. Det 
löpande och dagliga arbetet bedrivs i tätt samarbetet mellan arbetsgivaren och 
de båda, av medarbetarna, utsedda skyddsombuden. Förvaltningens arbetsmiljö 
behandlas både på APT (arbetsplatsträff) och FÖSAM (förvaltningssamverkan) 
liksom att förvaltningschefen deltar på CESAM (central samverkan).  
 
I slutet av varje år tas det kommande årets arbetsmiljöplan upp på förvaltningens 
APT. Från och med 2022 ska kommunens förvaltningars SAM redovisas som en 
punkt på nämndsammanträde. Tidigare år har samhällsbyggnadsförvaltningen 
enbart redovisat arbetsmiljöplanen under punkten ”Information från 
förvaltningen”, på bygg- och miljönämnden.  
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, 2021-12-09  
Arbetsmiljöplan med Åtgärdslista, 2021-12-09 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

30(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 169 (forts.) 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av 
samhällsbyggnadsförvaltningens arbetsmiljöplan 2022, med beskrivning av 
förvaltningens systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner redovisningen av samhällsbyggnads-
förvaltningens arbetsmiljöplan 2022, med beskrivning av förvaltningens 
systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

31(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 170 
 
 
Planläggning av Björnås 
Dnr: BMND 2021/55 
 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen upplever att efterfrågan att bygga i 
Björnåsområdet är stor. En fördjupad översiktsplan, FÖP, för Björnås behöver 
sedan länge tas fram för att utreda förutsättningar och möjligheter för Björnås 
vidareutveckling. 
 
Åstorpsalliansen väckte 2021-10-18 ett ärende i bygg- och miljönämnden, med 
en önskan om att FÖP Björnås arbetas fram (BMND 2021/44). 
 
Eftersom en ny översiktsplan för Åstorps kommun är klar för antagande 
föreslår samhällsbyggnadsförvaltningen att en FÖP kan påbörjas. Då en FÖP är 
en strategisk plan (en fördjupning av översiktsplan), bör den beslutas och 
finansieras av kommunstyrelsen. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson samhällsbyggnadschef, 2021-11-25 
KsAu § 191 KSFD 2018/232, daterad 2018-10-03 
Bmn §58 KSFD 2018/232, daterad 2018-08-21 
Bmnau §44 KSFD 2018/232, daterad 2018-08-07 
Tjänsteskrivelse, Klara Harmark, 2018-07-19 
PM: Planläggning av Björnås, Åstorps tätort, daterad 2018-07-19 
Tjänsteskrivelse, Malin Bergman, KS dnr 2016/50, 2016-02-04 
Fördjupad översiktsplan för Björnåsområdet (antagen 1995-11-27), sida 17 
Beslut från Bmnau § 141, 2021-12-06 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden uppmanar kommunfullmäktige 
att ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Björnås som finansieras av kvarvarande medel för 
översiktsplan (ÖP 2021). 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

32(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

 
Bmn § 170 (forts.) 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden uppmanar kommunfullmäktige att ge 
samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en fördjupad 
översiktsplan (FÖP) för Björnås som finansieras av kvarvarande medel för 
översiktsplan (ÖP 2021). 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Kommunstyrelsen  
Plankontoret 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

33(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 171 
  
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande fördjupad 
översiktsplan för Björnås  
Dnr: BMND 2021/44 
 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) väckte 2021-10-18 ett ärende gällande en 
fördjupad översiktsplan för Björnås.  Förvaltningen gavs i uppdrag att bereda 
ett ärende till kommunfullmäktige med begäran om att få i uppdrag att ta fram 
en fördjupad översiktsplan för Björnås samt att förvaltningen tilldelas 
nödvändiga medel för att genomföra uppdraget. 
 
I ärendet ”Planläggning av Björnås” med diarienummer BMND 2021/55, har 
denna önskan om ett uppdrag till samhällsbyggnadsförvaltningen skickats till 
kommunfullmäktige. Planarbetet avses finansieras av kvarvarande medel från 
översiktsplanen ÖP 2021 när denna vunnit laga kraft. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, 2021-11-25 
Beslut från Bmnau § 142, 2021-12-06 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet som 
besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet som besvarat med 
hänvisning till tjänsteskrivelsen. 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Plankontoret  



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 172  
 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande redovisning av 
tillsynsskuld 
Dnr. BMND-2021/45, BMN-2021-906 
 
 
På bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-10-18 väckte 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) ett ärende angående bygg- och miljönämndens 
tillsynsskuld. Byggkontoret och miljökontoret fick i uppdrag att redovisa 
tillsynsskulden och ta fram en handlingsplan för hur tillsynsskulden ska 
hanteras. 
 
Då tillsynsplan för byggkontoret 2022, med behovsbedömning för 2023-24, 
redovisar tillsynsskulden och vad som ska tillsynas och prioriteras under året, 
anses denna plan vara svaret på det väckta ärendet.  
 
Miljökontoret har en tillsynsskuld på 315 timmar. Tillsynsskulden har uppkommit 
under 2021 på grund av pandemin och en vakant tjänst i början av 2021. En 
handlingsplan har tagits fram och tillsynsskulden är planerad att vara borta under 
2022.  Både tillsynsskulden och planerade åtgärder redovisas i miljökontorets 
tillsynsplan för 2022. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef och Anders Aronsson, 
miljöchef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Anders Aronsson, miljöchef, 2021-11-16 
Tillsynsplan för miljökontoret 2022  
Tjänsteskrivelse Camilla Eriksson, 2021-11-25 
Tillsynsplan för byggkontoret 2022, med behovsbedömning 2023-24 
Skrivelsen Bygg och resurser, Camilla Eriksson, 2021-11-25 
Kartläggning SBE 2014 
Beslut från Bmnau § 143, 2021-12-06 
 
 
Yrkande  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet som 
besvarat med hänvisning till byggkontorets och miljökontorets tjänsteskrivelser 
och tillsynsplaner för 2022. 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 172 (forts.) 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet som besvarat med 
hänvisning till byggkontorets och miljökontorets tjänsteskrivelser och 
tillsynsplaner för 2022. 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Byggkontoret 
Miljökontoret 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

36(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 173 
 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande handlingsplan för 
hantering av sjukskrivningar och föräldraledighet 
Dnr: BMND 2021/46; BMN-2021-837 
 
 
Sammanfattning 
På bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-10-18 väckte 
Åstorpsalliansen ett ärende gällande hantering av sjukskrivningar och 
föräldraledighet. Förvaltningen har inkommit med en redovisning av hur 
organisationen kan komma att påverkas av sjukskrivningar och föräldraledighet 
samt handlingsplaner.  
 
På plankontoret finns under 2022 risk för sjukskrivning och en inplanerad 
föräldraledighet. Oavsett om stöttning tas in i form av vikarie under perioden, 
kommer framtagandet av planhandlingar att läggas på konsult och det rullande 
arbetet med översiktsplanen att uppskjutas. Detta tills kontoret är fullbemannat 
igen, vilket beräknas ske våren 2023. Om det kommer att vara aktuellt med 
vikarie på plankontoret beror på ekonomiskt läge och bemanningen på plats vid 
det tillfället.   
 
På byggkontoret finns idag inga sjukskrivningar och heller ingen inplanerad 
föräldraledighet. Vid eventuell längre frånvaro är vikariat en nödvändighet. 
 
Miljökontoret har arbetat fram arbetsrutiner och tagit fram mallar för 
inspektioner och beslutsmallar med kommentarer om vad som ska vara med 
och vad man ska tänka på vid inspektioner och beslut. Gemensamma 
tillsynsprojekt genomförs inom kontoret. Detta arbetssätt syftar till att 
underlätta arbetet, bredda kompetensen och göra miljökontoret mindre sårbart 
vid kortare frånvaro, 0-4 månader. Vid längre vakanser 6 månader eller längre 
fylls tjänsten med praktikanter eller vikarier. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef; Anders Aronsson, 
miljöchef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, 2021-10-27 
Skrivelse Plan och resurser, Camilla Eriksson, 2021-11-25 
Tjänsteskrivelse, Anders Aronsson, 2021-10-26 
Beslut från Bmnau § 144, 2021-12-06 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 173 (forts.) 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet som 
besvarat med hänvisning till tjänsteskrivelserna.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet som besvarat med 
hänvisning till tjänsteskrivelserna. 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Byggkontoret 
Miljökontoret  
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 174 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut för bygg- och miljökontorens 
verksamhetsområden perioden 1 november – 30 november 2021 
Dnr: BMND 2021/10 
 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har överlåtit beslutanderätt till utskott, ordförande 
och tjänstemän i enlighet med bygg- och miljönämndens delegationsordning. 
Beslut som fattas på delegation ska redovisas till bygg- och miljönämnden. 
Redovisningen innebär inte att bygg- och miljönämnden får ompröva eller 
fastställa delegationsbesluten. Däremot står det bygg- och miljönämnden fritt 
att återkalla lämnad delegering.  
 
 
Beslutsunderlag 
Miljökontoret, ärendelista delegationsbeslut 2021-11-01 – 2021-11-30,  
dnr BMND 2021/10 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 2021-11-01 – 2021-11-30,  
dnr BMND 2021/10 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 2021-11-01 – 2021-11-30  
dnr BMND 2021/10 
Tekniska samråd, startbesked och slutbesked, ärendelista 2021-11-01 – 2021-
11-30, dnr BMND 2021/10 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar redovisningen till protokollet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 175 
 
 
Anmälningar 
 
Sammanfattning 
 
Rad nr   Datum          Händelse Dnr 

01 2021-11-15 Överklagan, 
Privatperson, beslut om förhandsbesked för 
enbostadshus på fastigheten Åstorp 113:120. 

BMN-2021-620 

02 2021-11-09 Överklagan, 
Privatperson, beslut om bygglov för 
flerbostadshus på fastigheten Gjestvang 2. 

BMN-2021-610 

03 2021-11-18 Beslut 
Länsstyrelsen, överklagande av beslut avseende 
bygglov på fastigheten Flädern 11 

BMN-2021-567 

04 2021-11-18 Beslut 
Länsstyrelsen, överklagande av beslut avseende 
bygglov på fastigheten Flädern 10 

BMN-2021-566 

05 2021-11-18 Beslut 
Länsstyrelsen, överklagande av beslut avseende 
bygglov på fastigheten Flädern 9 

BMN-2021-565 

06 2021-11-18 Beslut 
Länsstyrelsen, överklagande av beslut avseende 
bygglov på fastigheten Flädern 8 

BMN-2021-564 

07 2021-11-12 Dom 
Mark- och miljödomstolen, Växjö 
Överklagat beslut i ärende om 
strandskyddsdispens på fastigheten Nyvång 1:6 

BMN-2020-169 

08 2021-11-15 Underrättelse 
Lantmäteriet, Fastighetsreglering från Åstorp 
113:1 till Åstorp 113:3 

BMN-2021-18-
25 

09 2021-11-29 Beslut  
Kommunfullmäktige § 184, 2021-11-29, 
avsägelse från Bogomir Dordevic (C) 

BMND 2020/17 

10 2021-11-29 Beslut  
Kommunfullmäktige § 185, fyllnadsval, 1:e vice 
ordförande i Bygg- och miljönämnden 

 BMND 2020/18 

11 2021-12-06 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 
sammanträdesdatum 2021-12-06 

 

12 2021-10-29 Plankostnadsavtal, 
För ny detaljplan för del av Åstorp 113:63 
”Björnås dricksvattenreservoar”. 

AVT-2021-187 

  
 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar anmälningarna till protokollet. 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-12-20 

Bmn § 176 
 
 
Övrigt  
 
 
Martina Engberg (S) ställer fråga om deltagagande på distans och om system 
och rutiner och anpassade till att nämnden sammanträder på distans.  
 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare, besvarar frågan att 
kommunfullmäktige har beslutat att nämnderna får sammanträda på distans 
samt att bygg- och miljönämnden på sammanträde i mars 2020 tog beslut om 
rutiner för deltagande på distans (dnr BMND 2020/32). Kulturhuset Björnen 
har därefter fått nya kameror och ljudsystem som möjliggör att samtliga 
deltagande kan se och höra varandra. Därmed är både teknik och regelverk på 
plats som gör att det går att hålla nämndsmöten på distans.  
 


