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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
PROTOKOLL 2022-02-21 

Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1:a vån, kl. 18:30 – 20:40 
Ajournering 19:50 – 20:10  

Beslutande och 
ersättare 

Se närvarolista på sida 2. 

Deltagande 
Tjänstemän 

 
 
 
 
 
 

Anders Aronsson, miljöchef 
Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
Emelie Jörlöv, ekonomikonsult  (11-12 §§) 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
Jasna Tomic, samordnare 
Julia Engström, byggnadsinspektör  
Petra Johansson, miljöstrateg 

Raquel Zuniga, nämndsekreterare 
Roger Algehov, tobakshandläggare  
(11-14 §§) 
Sofie Johansson, livsmedelsinspektör  
(11-16 §§) 
Ulf Montinell, byggnadsinspektör  
  

Övriga 
deltagare 

Mikael Fors, VD, Björnekulla fastighets AB (11-13 §§) 
 

Utses att justera Ola Nilsson (L) Ulf Cronbring (S)  
 

Plats och tid för 
justering 

Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler 24 februari 2022, kl. 10.30 

 
 

Sekreterare Raquel Zuniga Saenz §§ 11 – 33 
  
 
   

Ordförande Menaid Nocic (S)  
  

 
 

 

(1) Justerande Ola Nilsson (L)  
 
 
 

 
 

 

(2) Justerande Ulf Cronbring (S)  
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NÄRVAROLISTA 
Bygg- och miljönämndens 
ledamöter och ersättare samt 
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§ §  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

Menaid Nocic (S) 
ordförande 

X X       

Ulf Liljankoski (C)  
1:e vice ordförande 

X X       

Joakim Sandberg (M)  
2:e vice ordförande 

tjg §§ 11-12, 14-18, 21-33  

X X       

Ulf Cronbring (S) X X       
Martina Engberg (S) 

tjg §§ 11-19, 21-33   
X X       

Janet Norbeck (M) 
tjg §§ 11-12, 14-18, 21-33 

X X       

Ola Nilsson (L) X X       
Rolf Lundqvist (SD), distans 

tjg §§ 11-12, 14-18, 21-33 
X X       

Marcus Möller (SD) 
tjg §§ 11-12, 14-18, 21-33 

X X       

ERSÄTTARE         
Bo Bengtsson (S)  

tjg § 20 
X X       

Alexander Persson (S) 
tjg §§ 13, 19, 20  

X X       

Barbro Nielsen (KD) 
tjg §§ 13, 19, 20   

X X       

 Sebastian Mateescu (M) 
tjg §§ 13, 19, 20   

X X       

Hampus Svensson (SD)   --- ---       
Totalt 13 13       

 
 

Votering 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 

3(35) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-02-21 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Bmn § 11  Fastställande av föredragningslista ........................................................ 4 
Bmn § 12  Fråga om jäv .......................................................................................... 5 
Bmn § 13  Ansökan om förhandsbesked för tillfällig och permanent förskola på 

fastigheten Kvidinge 1:20 ....................................................................... 6 
Bmn § 14  Förslag på nya ansöknings- och tillsynsavgifter för tobakstillstånd ...... 9 
Bmn § 15  Information från samhällsbyggnadsförvaltningen ............................... 10 
Bmn § 16  Förslag till revidering av taxa för kontroll enligt livsmedels- och 

foderlagstiftningen ................................................................................ 13 
Bmn § 17  Årsbokslut för Bygg- och miljönämnden 2021 .................................... 15 
Bmn § 18  Överföring av investeringsmedel från budgetår 2021 till 2022 ........... 16 
Bmn § 19  Ansökan om marklov på fastigheten Sparvugglan 4 ........................... 17 
Bmn § 20  Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola med 

komplementbyggnader på fastigheten Hyllinge 3:88 ........................... 19 
Bmn § 21  Ansökan om bygglov för tillbyggnader av lager på fastigheten Axeln 4

 ............................................................................................................... 22 
Bmn § 22  Beslut om förlängd åtgärdstid för enskilda avlopp för fastigheter som 

ingår i Västra Broby Hale avloppssamfällighet .................................... 24 
Bmn § 23  Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 

avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 5:29 ........... 25 
Bmn § 24  Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 

avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 5:30 ........... 26 
Bmn § 25  Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 

avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 5:31 ........... 27 
Bmn § 26  Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 

avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 12:14 ........ 28 
Bmn § 27  Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 

avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 13:13 ......... 29 
Bmn § 28  Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 

avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 13:14 ......... 30 
Bmn § 29  Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 

avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 14:13 ......... 31 
Bmn § 30  Förfrågan angående miljökontorets tillsyn av enskilda 

avloppsanläggningar ............................................................................. 32 
Bmn § 31  Redovisning av delegationsbeslut ........................................................ 33 
Bmn § 32  Anmälningar ........................................................................................ 34 
Bmn § 33  Övrigt ................................................................................................... 35 
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 

4(35) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 11 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Sammanfattning 
Kallelse har skickats ut den 14 februari 2022 till ledamöter och ersättare samt 
anslagits på Medborgarportalen (https://medborgarportalen.astorp.se/). 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att ärendet ”Förslag på nya ansöknings- och tillsynsavgifter 
för tobakstillstånd” flyttas upp på dagordningen och behandlas som punkt 14. 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Behandling av ärenden hanteras i ordningsföljd enligt ovan redovisad 
innehållsförteckning. Bygg- och miljönämnden fastställer föredragningslistan.   
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 12 
 
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  

- Joakim Sandberg (M), Janet Norbeck (M), Rolf Lundqvist (SD) och Marcus 
Möller (SD) anmäler jäv i följande ärenden: 

§ 13 Ansökan om förhandsbesked för tillfällig och permanent förskola på 
fastigheten Kvidinge 1:20 
§ 19 Ansökan om marklov på fastigheten Sparvugglan 4 
§ 20 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola med 
komplementbyggnader på fastigheten Hyllinge 3:88 

 
- Martina Engberg (S) anmäler jäv i ärende: 

§ 20 Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola med 
komplementbyggnader på fastigheten Hyllinge 3:88 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 13 
 
Ansökan om förhandsbesked för tillfällig och permanent förskola på 
fastigheten Kvidinge 1:20 
Dnr BMN-2022-46 
 
Joakim Sandberg (M), Janet Norbäck (M), Rolf Lundqvist (SD) och Marcus 
Möller (SD) har anmält jäv och lämnar sammanträdet för behandlingen av 
detta ärende. Sebastian Mateescu (M), Barbro Nielsen (KD) och Alexander 
Persson (S) inträder som tjänstgörande ersättare. 
 
Mikael Fors, VD, Björnekulla Fastighets AB är inbjuden till sammanträdet för 
att svara på frågor om ansökan om förhandsbesked och närvarar inte vid 
behandlingen av ärendet. 
 
Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB ansöker om ett förhandsbesked för att få tillåtelse att 
anlägga dels en tillfällig, dels en permanent förskola på fastigheten Kvidinge 
1:20, intill adressen Tommarpsvägen 20 i Kvidinge. Fastigheten ägs av Åstorps 
kommun. 
 
Den tillfälliga förskolebyggnaden planeras i en våning med en byggnadsarea 
omkring 300 m2. Den permanenta förskolan planeras till ca 1 600 m2 i 
byggnadsarea. Förskolan planeras anslutas till det kommunala vatten- och 
avloppsnätet. 
 
En pågående detaljplaneprocess finns för området Prästamarken, men det kan ta 
upp till 2 år innan den nya detaljplanen vinner laga kraft. Området för förskolan 
är inte utpekat som ett område där arkeologiska fynd har påträffats. 
Remisser och grannhörande har skickats ut, yttranden har inkommit med 
delvisa bestridanden mot ansökt åtgärd.  
 
Byggnadsinspektören bedömer att ett positivt förhandsbesked kan lämnas för 
den tillfälliga förskolan och att beslut om anstånd enligt 9 kap. § 28 plan- och 
bygglagen (2010:900) bör fattas när det gäller den permanenta förskolan, med 
hänsyn till pågående planarbete för Prästamarken.    
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2022-02-18 
Yttrande med invändning från Kvidinge 169:1, BMN-2022-46-13 
Bmnau § 15 - 2022-02-07, BMN-2022-46-12 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 13 (forts.) 
 
Remissvar från miljökontoret, BMN-2022-46-11 
Remissvar från NSVA, BMN-2022-46-10 
Situationsplan, BMN-2022-46-5 
Ansökan, BMN-2022-46-4 
Bilaga till brev, BMN-2022-46-2 
Brev, BMN-2022-46-1 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar 

- att lämna positivt förhandsbesked för tillfällig förskola på fastigheten 
Kvidinge 1:20.  

- att besluta om anstånd med att avgöra ansökan om förhandsbesked för 
permanent förskola i enlighet med 9 kap. 28 § plan- och bygglagen 
(2010:900), med hänsyn till pågående detaljplanearbete för området 
Prästamarken.  

- att samtliga remissinstanser och rågrannar ges möjlighet att yttra sig vid en 
ansökan om bygglov.  

- att den totala avgiften fastställs till 8 010 kr i enlighet med kommunens 
antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 

 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden lämnar positivt förhandsbesked för tillfällig förskola 
på fastigheten Kvidinge 1:20 och beslutar om anstånd med att avgöra ansökan 
om förhandsbesked för permanent förskola. Beslutet fattas i enlighet med 9 
kap. 28 § plan- och bygglagen (2010:900), med hänsyn till pågående 
detaljplanearbete för området Prästamarken.  
 
Samtliga remissinstanser och rågrannar kommer att ges möjlighet att yttra sig 
vid en ansökan om bygglov.  
 
Den totala avgiften fastställs till 8 010 kr i enlighet med kommunens antagna 
bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
 
Information till beslut 
Ett beslut om förhandsbesked innebär att Bygg- och miljönämnden prövar om 
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen.  
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 13 (forts.) 
 
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. 
 
Expedieras:  
Akten 
Fastighetsägaren, Åstorps kommun 
Byggkontoret 
Sökande 
Remissinstanser: Miljökontoret, NSVA, Plankontoret och Tekniska kontoret 
Rågrannar: Kvidinge 197:1, Kvidinge 169:1 och Kvidinge 1:21 (Åstorps 
kommun) 
POIT 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 14 
 
Förslag på nya ansöknings- och tillsynsavgifter för tobakstillstånd 
Dnr BMND-2022/5 
 
Sammanfattning 
Med införandet av Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP) 
2019 blev handläggning av tobakstillstånd i princip likvärdigt med 
handläggning av serveringstillstånd.  
 
Nu gällande avgifter är Miljökontorets timtaxa. Förslaget innebär att taxorna 
för tobakstillstånd i stället beräknas på samma sätt som taxorna för 
serveringstillstånd som består av fasta avgifter. 
 
Föredragande: Roger Algehov, tobakshandläggare 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Roger Algehov, 2022-02-09  
Förslag till nya avgifter  
Avgifter tobakstillstånd 
Beslut från Bmnau § 9, 2022-02-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige besluta 

- att anta förslaget på nya ansöknings- och tillsynsavgifter för 
tobakstillstånd samt att dessa träder i kraft från och med 2023-01-01. 

- att Bygg- och miljönämnden årligen får besluta att justera avgifterna i 
enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV-index), med 
avrundning till jämna hundratal kronor. 

 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta 

- att anta förslaget på nya ansöknings- och tillsynsavgifter för 
tobakstillstånd samt att dessa träder i kraft från och med 2023-01-01. 

- att Bygg- och miljönämnden årligen får besluta att justera avgifterna i 
enlighet med prisindex för kommunal verksamhet (PKV-index), med 
avrundning till jämna hundratal kronor. 

 
Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 15 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
A/ Emelie Jörlöv, ekonomikonsult, informerar: 
- Emelie har tillträtt som vikarierande ekonom på bygg- och miljönämnden 
under ordinarie ekonoms föräldraledighet. 
 
B/ Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare, informerar: 
- Bygg- och miljönämndens presidium har fått en kallelse till det årliga 
dialogmötet med kommunrevisionen den 20 september 2022. 
 
C/ Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, informerar: 
- Uppdatering kring detaljplanearbete på Prästamarken. 
 
- Ärende om antagande av ny översiktsplan (ÖP) för Åstorps kommun med 
föreslagna revideringar kommer att behandlas på kommunfullmäktiges 
sammanträde i februari. 
  
- Fördjupad översiktsplan (FÖP) för Björnås: Kommunstyrelsens förslag till 
beslut till kommunfullmäktige är att samhällsbyggnadsförvaltningen ges i 
uppdrag att ta fram en FÖP för Björnås som finansieras inom kommunens ram.  
Ärendet kommer att behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde i februari.  
 
- Inkommen begäran om ändring av detaljplan för en förskola i Nyvång, 
Skönbäcksområdet. Plankontoret arbetar med att ta fram en lokaliseringsstudie 
med förslag på placeringar av förskolan.   
 
- Uppdatering om pågående detaljplaner och hur dessa prioriteras på 
plankontoret. 
 
- Avstämningsmöte med nämndens presidium angående äskande av medel till 
budgetberedningen i maj. Medel kommer att sökas för bl.a. förstärkning av 
byggkontoret med en visstidsanställning.  
 
- Arbetet med framtagande av bevarandeprogrammet har påbörjats med fokus 
på Hyllinge.  
 
- Byggkontoret kommer att ta emot två LIA-praktikanter i början av mars. 
 
- Bemanning på plankontoret 2022: anställning av vikarierande planarkitekt har 
förlängts året ut.  
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 15 (forts.) 
 
- Begränsad möjlighet för förvaltningen att använda kommunens GIS-resurs om 
denna ska bli självfinansierad. 
 
- Detaljplanearbetet på Broby 50:2: Diskussion pågår om Metria ska fortsätta 
planlägga eller om plankontoret ska ta över detaljplanearbetet. 
 
- Marcus Möller (SD) ställer en fråga angående placeringen av det nya 
kommunhuset. Frågan besvaras av Camilla Eriksson som förklarar att olika 
placeringar har diskuterats men något beslut ännu inte tagits.  
 
D/ Anders Aronsson, miljöchef, informerar: 
- Länsstyrelsen har fått bidrag för att undersöka markföroreningar på gamla 
glashyttan i Hyllinge. 
 
- Miljökontoret samarbetar med Centralköket angående uppföljning och 
minskning av matsvinn i kommunen.  
 
- Miljökontoret begärde en handlingsplan från tekniska kontoret och NSVA 
angående hur man planerar att minska återkommande bräddningar vid 
pumpstationerna. NSVA har inkommit med svar som miljökontoret håller på att 
granska och kommer att informera om på nästa sammanträde.  
  
- Miljökontoret deltar i ett klimatanpassningsprojekt tillsammans med 
Länsstyrelsen för att ta fram en klimatanpassningsplan för kommunen.  
 
- I ärende om byggavfall som skulle transporteras från Trelleborg till Broby har 
miljökontoret fattat beslut om att avfallet inte får tas emot.  
 
- Mark- och miljödomstolen kommer att genomföra ett platsbesök i ett 
hälsoskyddsärende i mars.  
 
- Miljökontoret kommer att ta emot en ny praktikant i slutet av februari. 
 
- Bullervallen i Hyllinge är färdigsanerad och ärendet kommer att avslutas.   
 
- Dialog med räddningstjänsten angående hantering av släckvatten som 
innehåller föroreningar av olika sorter.    
 
E/ Petra Johansson, miljöstrateg, informerar: 
- Ärende om åtalsanmälan om misstänkt miljöbrott.  
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 15 (forts.) 
 
 
F/ Ulf Montinell,  
- Tillsynsärende om olovlig lekplats på kommunal mark.  
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 16 
 
Förslag till revidering av taxa för kontroll enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningen 
Dnr BMN-2021-863 
 
Sammanfattning 
Den 1 april 2021 trädde en ny livsmedelsavgiftsförordning, förordning 
(2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF), i kraft. Samtidigt upphävs den tidigare gällande 
livsmedelsavgiftsförordningen (2006:1166, ÄLAF, äldre livsmedelsavgifts-
förordning). 
 
Genom den nya livsmedelsavgiftsförordningen avskaffas det tidigare 
avgiftssystemet med årliga förskottsbetalade avgifter till förmån för ett system 
med obligatorisk efterhandsdebitering (7 § LAF). Årliga förskottsbetalade 
avgifter enligt 3 och 9 §§ ÄLAF får dock genom övergångsbestämmelser till 
LAF fortsatt tillämpas av kontrollmyndigheten fram till utgången av 2023. 
 
Med anledning av det nya avgiftssystemet och den nya livsmedelsavgifts-
förordningen föreslår miljökontoret en ny taxa för kontroll enligt livsmedels- 
och foderlagstiftningen.  Den nya taxan innebär en övergång till 
efterhandsdebitering av planerad kontroll från januari 2023. Samtidigt ändras 
utgångspunkten för debitering, från fasta årliga avgifter för planerad kontroll 
till avgifter för den tid som faktiskt har gått åt. 
 
Föredragande: Sofie Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Sofie Johansson, miljöinspektör daterad 2022-02-10  
Förslag till ny lydelse av taxa för efterhandsdebitering av livsmedelsverksamheter 
i Åstorps kommun.  
SKR:s underlag för utformning av taxebestämmelser  
SKR:s underlag för taxesättning inom livsmedelskontrollen  
Åstorps kommuns taxor enligt miljöbalken och strålskyddslagen, (KF 249 §, 
2018-12-17) 
Beslut från Bmnau § 10, 2022-02-07  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige besluta  

- att fastställa taxan för efterhandsdebitering för livsmedelsverksamheter i 
Åstorps kommun. 

- att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023. 
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 16 (forts.) 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta  

- att fastställa taxan för efterhandsdebitering för livsmedelsverksamheter i 
Åstorps kommun. 

- att taxan ska börja gälla från och med den 1 januari 2023. 
 
Expedieras: 
Akten 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 

15(35) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 17 
 
Årsbokslut för Bygg- och miljönämnden 2021 
Dnr BMND 2021/33 
 
Sammanfattning 
Årligen upprättas ett bokslut för att visa hur nämndens arbete med målen gått 
det gångna året samt för att kunna följa upp nämndens ekonomi. En bedömning 
ska göras för respektive nämndsmål och det ekonomiska utfallet presenteras 
och kan jämföras med budget för det gångna året. I bokslutet finns även 
kommentarer till såväl mål som ekonomiska tabeller. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef   
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, 2022-01-28   
Bokslut 2021  
Beslut från Bmnau §11, 2022-02-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna årsbokslutet för 2021.   
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner årsbokslutet för 2021. 
  
Expedieras:  
Akten 
Kommunstyrelsen 
Avdelningen för ekonomi och analys  



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 18 
 
Överföring av investeringsmedel från budgetår 2021 till 2022 
Dnr BMND 2022/6 
 
Sammanfattning 
I början av varje budgetår beslutar Åstorps kommunfullmäktige om en så kallad 
kompletteringsbudget. I denna finns möjlighet för nämnderna att överföra 
investeringsmedel från ej avslutade projekt från föregående år till innevarande 
budgetår. 
 
Bygg- och miljönämnden har ett investeringsprojekt som gäller digitalisering 
och specifikt införandet av ByggR. Detta projekt har blivit fördröjt och det blev 
inte klart under 2021, vilket gör att återstående budgetmedel behöver överföras 
till 2022 så att projektet kan fortsätta. Utöver detta föreslås en utökning av 
investeringsmedlen med 250 tkr för att kunna digitalisera detaljplaner. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, 2022-02-17, BMND-2022-6-3 
Blankett med specifikation av överföring mellan budgetår 2021-2022, BMND-
2022-6-3 
Beslut från Bmnau § 12 - 2022-02-07  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna förslaget till överföring av investeringsmedel 
från budgetår 2021 till 2022. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner förslaget till överföring av investeringsmedel 
från budgetår 2021 till 2022. 
 
Expedieras  
Akten 
Avdelningen för ekonomi och analys 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 19 
 
Ansökan om marklov på fastigheten Sparvugglan 4 
Dnr BMN-2021/49 
 
Joakim Sandberg (M), Janet Norbäck (M), Rolf Lundqvist (SD) och Marcus 
Möller (SD) har anmält jäv och lämnar sammanträdet för behandlingen av 
detta ärende. Sebastian Mateescu (M), Barbro Nielsen (KD) och Alexander 
Persson (S) inträder som tjänstgörande ersättare. 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott beviljade 2021-09-06 ett marklov för 
anläggande av gång- och cykelbana samt markarbeten på kvartersmark med 
egenskapsbestämmelser ”n” på fastigheten Sparvugglan 4.    
 
Marklovet överklagades av sakägare och byggkontoret överlämnade överklagan 
till Länsstyrelsen 2021-10-05. Beslut om återförvisat ärende för fortsatt 
handläggning inkom till Bygg- och miljönämnden 2021-12-09.   
 
Efter fortsatt handläggning har ett nytt grannhörande skickats ut.  Byggnads-
inspektören har prövat förutsättningarna för marklov enligt 9 kap. 35 § andra 
stycket, plan- och bygglagen (2010:900).  Bedömningen kvarstår att marklov 
kan ges med en liten avvikelse från detaljplanen. 
 
Föredragande: Ulf Montinell, byggnadsinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ulf Montinell, 2022-02-16 
Granneyttrande Trädlärkan 2, 2022-02-16 
Granneyttrande Trädlärkan 1, 2022-02-14 
Granneyttrande Tornfalken 9, 2022-02-04 
Kompletterande grannehörande  
Illustration av markarbeten på egenskapsbestämmelser n 
Reviderad markplanering 
Protokoll från möte med rågrannar 2021-08-19 
Protokoll från möte med rågrannar 2021-07-12 
Granneyttrande Trädlärkan 2 
Granneyttrande Trädlärkan 1 
Remissvar Tekniska kontoret 
Remiss Tekniska kontoret 
Ansökan 
Detaljplan Tingdal plankarta Laga kraft 2020-07-14 
Genomförandebeskrivning Tingdal pgb Laga kraft 2020-07-14  
Beslut från Bmnau § 13, 2022-02-07 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 19 (forts.) 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bevilja sökt marklov på fastigheten Sparvugglan 4 med 
stöd i 9 kap. 35 § andra stycket, plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Den totala bygglovsavgiften föreslås fastställas till 7 894 kr i enlighet med 
kommunens antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
Avgiften är redan betalad. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljar sökt marklov på fastigheten Sparvugglan 4 
med stöd i 9 kap. 35 § andra stycket, plan- och bygglagen (2010:900).  
 
Den totala bygglovsavgiften fastställs till 7 894 kr i enlighet med kommunens 
antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). Avgiften är 
redan betalad. 
 
Information till beslut 
Tekniskt samråd krävs inte.   
Åtgärder får påbörjas tidigast när startbesked lämnats. 
 
Övriga upplysningar   
Marklovet upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), 
om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
 
Expedieras: 
Akten 
Byggkontoret 
Rågrannar 
POIT 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 20 
 
Ansökan om bygglov för nybyggnad av förskola med komplementbyggnader 
på fastigheten Hyllinge 3:88 
Dnr BMN-2021-1063 
 
Joakim Sandberg (M), Janet Norbäck (M), Martina Engberg (S), Rolf 
Lundqvist (SD) och Marcus Möller (SD) har anmält jäv och lämnar 
sammanträdet för behandlingen av detta ärende. Sebastian Mateescu (M), 
Barbro Nielsen (KD), Bo Bengtsson (S) och Alexander Persson (S) inträder 
som tjänstgörande ersättare. 
 
Sammanfattning 
Företaget Björnekulla Fastighets AB har för avsikt att bygga en ny förskola 
med tillhörande komplementbyggnader på fastigheten Hyllinge 3:88 med 
adressen Örtgatan 21 i Hyllinge. Förskolans byggnadsarea planeras bli 1285 
m2. Enligt gällande detaljplan som vann laga kraft 1980-12-15 är området 
planlagt för allmänt ändamål. 
 
Remisser har skickats till miljökontoret, NSVA och NSR. Yttranden har 
inkommit med en del information och krav. Inget grannehörande har skickats ut 
då åtgärden är planenlig.  
 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott återremitterade ärendet 2022-02-07 för 
förtydligande kring hur den sökande avser att hantera spillvatten och dagvatten. 
Kompletteringar från sökande har inkommit i ärendet. 
 
Byggnadsinspektören gör bedömningen att bygglovet kan beviljas då åtgärderna 
är planenliga.   
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2022-02-17  
Remissvar från miljökontoret, BMN-2021-1063-35  
Remissvar från NSVA, BMN-2021-1063-34  
Dagvattenhantering, BMN-2021-1063-33  
Bmnau § 14 - 2022-02-07, BMN-2021-1063-32  
Remissvar från NSR, BMN-2021-1063-31  
Rev. markplanering, BMN-2021-1063-30  
Remissvar från miljökontoret, BMN-2021-1063-28  
Miljöhus & förråd med solskydd, BMN-2021-1063-20  
Fasader, BMN-2021-1063-19  
Sektioner, BMN-2021-1063-18  



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 

 
 

20(35) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 20 (forts.) 
 
Planritning, BMN-2021-1063-17 
Situationsplan, BMN-2021-1063-15  
Situationsplan med bef. byggnader, BMN-2021-1063-12  
Info, BMN-2021-1063-9  
Ansökan, BMN-2021-1063-1  
Detaljplan 1980-12-15, plankarta och planbeskrivning 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar  

- att bevilja bygglov för förskola och tillhörande komplementbyggnader 
på fastigheten Hyllinge 3:88 i enlighet med 9 kap. 30 § punkt 2, plan- 
och bygglagen (2010:900), då den sökta åtgärden inte strider mot 
detaljplanen.  

- att remissinstansernas yttrande i ärendet ska beaktas och följas.  
- att den totala bygglovsavgiften fastställs till 92 631 kr i enlighet med 

kommunens antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 
2011/539).   

 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för förskola och tillhörande 
komplementbyggnader på fastigheten Hyllinge 3:88 i enlighet med 9 kap. 30 § 
punkt 2, plan- och bygglagen (2010:900), då den sökta åtgärden inte strider mot 
detaljplanen. Remissinstansernas yttranden i ärendet ska beaktas och följas. 
 
Den totala bygglovsavgiften fastställs till 92 631 kr i enlighet med kommunens 
antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
 
Information till beslut 
För åtgärden krävs en kontrollansvarig, denna ska anmälas snarast till ärendet 
av byggherren.  
 
Tekniskt samråd skall hållas. Tag kontakt med Byggnadsinspektören via e-mail 
julia.engstrom@astorp.se alt. tfn 042-640 71 (telefontid: 10-12) före planerad 
byggstart. Åtgärder får påbörjas tidigast när startbesked lämnats.  
 
Utstakning och lägeskontroll kan begäras hos Metria tfn 042-640 86, eller 042-
640 58, dessa kostnader ingår inte i bygglovsavgiften.  
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 20 (forts.) 
 
Övriga upplysningar  
Bygglovet upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), 
om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
 
Expedieras 
Akten 
Fastighetsägaren 
Byggkontoret 
Remissinstanser: NSVA, NSR och miljökontoret 
Rågrannar  
POIT 
 
  
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 21 
 
Ansökan om bygglov för tillbyggnader av lager på fastigheten Axeln 4 
Dnr BMN-2021-615 
 
Sammanfattning 
En privatperson ansöker om bygglov för att bygga ut sin verksamhet på 
fastigheten Axeln 4 med adressen Annedalsgatan 34 i Åstorp med två 
tillbyggnader. Tillbyggnad 1 består av ett renrum på plan 1 och lager på plan 2 
med en total bruttoarea på 628 m2. Tillbyggnad 2 består av bottenplan med 
butik och en byggnadsarea på 978 m2 samt ett lager på 228 m2 på plan 2. 
Gällande detaljplan vann laga kraft 1982-04-28. Området för fastigheten är 
planlagt för industri.  
 
Bygglovshandläggarens bedömning är att bygglov kan beviljas då åtgärden är 
planenlig. 
 
Föredragande: Julia Engström 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2022-02-17 
Rev. måttsättning av tillbyggnader, BMN-2021-615-36 
Markplanering, BMN-2021-615-30 
Planritning, BMN-2021-615-24 
Fasadritning, BMN-2021-615-23 
Situationsplan, BMN-2021-615-22 
Sektion tillbyggnad 1, BMN-2021-615-7 
Plan & sektion tillbyggnad 2, BMN-2021-615-3 
Ansökan, BMN-2021-615-1 
Detaljplan 1982-04-28, plankarta och planbeskrivning 
Beslut från Bmnau § 16, 2022-02-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bevilja bygglov för tillbyggnader av lager på fastigheten 
Axeln 4 i enlighet med 9 kap. 30 § punkt 2, plan- och bygglagen (2010:900), då 
den sökta åtgärden inte strider mot detaljplanen.  
 
Den totala bygglovsavgiften föreslås fastställas till 80 460 kr i enlighet med 
kommunens antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 21 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljar bygglov för tillbyggnader av lager på 
fastigheten Axeln 4 i enlighet med 9 kap. 30 § punkt 2, plan- och bygglagen 
(2010:900), då den sökta åtgärden inte strider mot detaljplanen.  
 
Den totala bygglovsavgiften fastställas till 80 460 kr i enlighet med kommunens 
antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
 
Information till beslut 
Sökanden har inkommit med en anmälan om kontrollansvarig som godkänns.  
 
Tekniskt samråd ska hållas. Var god tag kontakt med Byggnadsinspektören via 
e-mail julia.engstrom@astorp.se alt. tfn 042-640 71 (telefontid: 10-12) före 
planerad byggstart. Åtgärder får påbörjas tidigast när startbesked lämnats.  
 
Utstakning och lägeskontroll kan begäras hos Metria tfn 042-640 86, eller 042-
640 58, dessa kostnader ingår inte i bygglovsavgiften.  
 
Övriga upplysningar  
Bygglovet upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § plan- och bygglagen (2010:900), 
om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom 
fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 
 
 
 
Expedieras 
Akten  
Fastighetsägaren  
Byggkontoret 
Rågrannar  
POIT 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 22 
 
Beslut om förlängd åtgärdstid för enskilda avlopp för fastigheter som ingår i 
Västra Broby Hale avloppssamfällighet 
Dnr BMN-2021-964 
 
Sammanfattning 
Längs Halevägen och Ådalsvägen i västra delen av kommunen finns ett antal 
fastigheter vars enskilda avlopp dömts ut som så otillräckliga att de inte uppfyller 
miljöbalkens krav.  Flera av fastigheterna har fått beslut om förbud mot fortsatt 
utsläpp, senaste besluten trädde i kraft den 1 januari 2022.   
 
Av olika anledningar har ärendena dragit ut på tiden men nu har 13 av fastigheterna 
bildat en samfällighet, Västra Broby Hales avloppssamfällighet, för att anlägga en 
gemensam avloppsanläggning som uppfyller miljöbalkens krav.  Samfälligheten 
har därför inkommit med en ansökan om förlängd åtgärdstid så att de får lov att 
försätta använda sina befintliga avlopp till och med den 31 december 2023, när den 
nya gemensamma avloppsanläggningen ska vara klar. Miljökontoret föreslår att nya 
beslut kopplas till vite där det är möjligt. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson, daterad 2022-01-10   
Ansökan från samfälligheten, BMN-2021-964-9  
Komplettering ansökan, tidsplan och styrelse för samfällighet, BMN-2021-964-11  
Kartbild över aktuella fastigheter 
Beslut från Bmnau § 17, 2022-02-07   
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att förlänga åtgärdstiden för enskilda avlopp för fastigheter 
som ingår i Västra Broby Hale avloppssamfällighet till den 31 december 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden förlänger åtgärdstiden för enskilda avlopp för 
fastigheter som ingår i Västra Broby Hale avloppssamfällighet till den 31 
december 2023. 
 
Expedieras:  
Akten 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 23 
 
Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 
avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 5:29 
Dnr BMN-2011-662 
 
Sammanfattning 
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Broby 5:29 har dömts ut av 
miljökontoret och behöver åtgärdas. Fastighetsägarna har via Västra Broby 
Hale avloppssamfällighet ansökt om förlängd åtgärdstid till den 31 december 
2023 för att anlägga en gemensam lösning för hela samfälligheten. Beslut om 
förlängd åtgärdstid föreslås förenas med vite. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson daterad 2022-01-24 
Förslag till beslut om förbud mot utsläpp, fastigheten Broby 5:29, BMN-2011-662 
Beslut från Bmnau § 18, 2022-02-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar 

- att förbjuda Langro Förvaltning AB, som ägare till fastigheten Broby 
5:29, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut avloppsvatten från 
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Broby 5:29 med 
adress Halevägen 91 i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 150 000 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

- att förbjuda Langro Förvaltning AB, som ägare till fastigheten Broby 
5:29, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut avloppsvatten från 
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Broby 5:29 med 
adress Halevägen 91 i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 150 000 kronor. 
 
Expedieras:  
Akten 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 24 
 
Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 
avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 5:30 
Dnr BMN-2011-624 
 
Sammanfattning 
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Broby 5:30 har dömts ut av 
miljökontoret och behöver åtgärdas. Fastighetsägaren har via Västra Broby 
Hale avloppssamfällighet ansökt om förlängd åtgärdstid till den 31 december 
2023 för att anlägga en gemensam lösning för hela samfälligheten. Beslut om 
förlängd åtgärdstid föreslås förenas med vite. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson daterad 2022-01-24 
Förslag till beslut om förbud mot utsläpp, fastigheten Broby 5:30, BMN-2011-624  
Beslut från Bmnau § 19, 2022-02-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar 

- att förbjuda (personuppgift borttagen), som ägare till fastigheten Broby 
5:30, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut avloppsvatten från 
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Broby 5:30 med 
adress (personuppgift borttagen) i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 150 000 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

- att förbjuda (personuppgift borttagen), som ägare till fastigheten Broby 
5:30, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut avloppsvatten från 
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Broby 5:30 med 
adress (personuppgift borttagen) i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 150 000 kronor. 
  
Expedieras:  
Akten 
Miljökontoret 
 
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 25 
 
Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 
avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 5:31 
Dnr BMN-2011-661 
 
Sammanfattning 
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Broby 5:31 har dömts ut 
av miljökontoret och behöver åtgärdas. Fastighetsägaren har via Västra 
Broby Hale avloppssamfällighet ansökt om förlängd åtgärdstid till den 31 
december 2023 för att   anlägga en gemensam lösning för hela 
samfälligheten. Beslut om förlängd åtgärdstid föreslås förenas med vite. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson daterad 2022-01-24 
Förslag till beslut om förbud mot utsläpp, fastigheten Broby 5:31, BMN-2011-661 
Beslut från Bmnau § 20, 2022-02-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar   

- att förbjuda (personuppgift borttagen), som ägare till fastigheten 
Broby 5:31, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut 
avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Broby 5:31 med adress (personuppgift borttagen) i 
Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 150 000 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

- att förbjuda (personuppgift borttagen), som ägare till fastigheten 
Broby 5:31, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut 
avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på 
fastigheten Broby 5:31 med adress (personuppgift borttagen) i 
Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 150 000 kronor. 
 
Expedieras:  
Akten 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 26 
 
Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 
avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 12:14 
Dnr BMN-2011-648 
 
Sammanfattning 
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Broby 12:14 har dömts ut av 
miljökontoret och behöver åtgärdas. Fastighetsägaren har via Västra Broby 
Hale avloppssamfällighet ansökt om förlängd åtgärdstid till den 31 december 
2023 för att anlägga en gemensam lösning för hela samfälligheten. Beslut om 
förlängd åtgärdstid föreslås förenas med vite. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson daterad 2022-01-24 
Förslag till beslut om förbud mot utsläpp, fastigheten Broby 12:14, BMN-2011-648  
Beslut från Bmnau § 21, 2022-02-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar   

- att förbjuda (personuppgift borttagen), som ägare till fastigheten Broby 
12:14, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut avloppsvatten från 
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Broby 12:14 med 
adress (personuppgift borttagen) i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 150 000 kronor. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

- att förbjuda (personuppgift borttagen), som ägare till fastigheten Broby 
12:14, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut avloppsvatten från 
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Broby 12:14 med 
adress (personuppgift borttagen) i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 150 000 kronor. 
 
Expedieras:  
Akten 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 27 
 
Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 
avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 13:13 
Dnr BMN-2011-650 
 
Sammanfattning 
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Broby 13:13 har dömts ut av 
miljökontoret och behöver åtgärdas. Fastighetsägarna har via Västra Broby 
Hale avloppssamfällighet ansökt om förlängd åtgärdstid till den 31 december 
2023 för att anlägga en gemensam lösning för hela samfälligheten. Beslut om 
förlängd åtgärdstid föreslås förenas med vite. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson daterad 2022-01-24 
Förslag till beslut om förbud mot utsläpp, fastigheten Broby 13:13, BMN-2011-650  
Beslut från Bmnau § 22, 2022-02-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar   

- att förbjuda (personuppgift borttagen) och (personuppgift borttagen), som 
ägare till fastigheten Broby 13:13, att från och med den 1 januari 2024 släppa 
ut avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Broby 13:13 med adress (personuppgift borttagen) i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 75 000 kronor för vardera 
fastighetsägare, sammanlagt 150 000 kronor. 
 

Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

- att förbjuda (personuppgift borttagen) och (personuppgift borttagen), som 
ägare till fastigheten Broby 13:13, att från och med den 1 januari 2024 släppa 
ut avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Broby 13:13 med adress (personuppgift borttagen) i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 75 000 kronor för vardera 
fastighetsägare, sammanlagt 150 000 kronor. 

 
Expedieras:  
Akten 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 28 
 
Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 
avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 13:14 
Dnr BMN-2011-659 
 
Sammanfattning 
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Broby 13:14 har dömts ut av 
miljökontoret och behöver åtgärdas. Fastighetsägaren har via Västra Broby 
Hale avloppssamfällighet ansökt om förlängd åtgärdstid till den 31 december 
2023 för att anlägga en gemensam lösning för hela samfälligheten. Beslut om 
förlängd åtgärdstid föreslås förenas med vite. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson daterad 2022-01-24 
Förslag till beslut om förbud mot utsläpp, fastigheten Broby 13:14, BMN-2011-659 
Beslut från Bmnau § 23, 2022-02-07   
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar   

- att förbjuda (personuppgift borttagen) och (personuppgift borttagen), som 
ägare till fastigheten Broby 13:14, att från och med den 1 januari 2024 släppa 
ut avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Broby 13:14 med adress (personuppgift borttagen) i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 75 000 kronor för vardera 
fastighetsägare, sammanlagt 150 000 kronor. 

 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

- att förbjuda (personuppgift borttagen) och (personuppgift borttagen), som 
ägare till fastigheten Broby 13:14, att från och med den 1 januari 2024 släppa 
ut avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Broby 13:14 med adress (personuppgift borttagen) i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 75 000 kronor för vardera 
fastighetsägare, sammanlagt 150 000 kronor. 

 
Expedieras:  
Akten 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 29 
 
Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 
avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 14:13 
Dnr BMN-2011-652 
 
Sammanfattning 
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Broby 14:13 har dömts ut av 
miljökontoret och behöver åtgärdas. Fastighetsägarna har via Västra Broby 
Hale avloppssamfällighet ansökt om förlängd åtgärdstid till den 31 december 
2023 för att anlägga en gemensam lösning för hela samfälligheten. Beslut om 
förlängd åtgärdstid föreslås förenas med vite. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson daterad 2022-01-24 
Förslag till beslut om förbud mot utsläpp, fastigheten Broby 14:13, BMN-2011-652  
Beslut från Bmnau § 24, 2022-02-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar   

- att förbjuda (personuppgift borttagen) och (personuppgift borttagen), som 
ägare till fastigheten Broby 14:13, att från och med den 1 januari 2024 släppa 
ut avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Broby 14:13 med adress (personuppgift borttagen) i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 75 000 kronor för vardera 
fastighetsägare, sammanlagt 150 000 kronor. 

 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

- att förbjuda (personuppgift borttagen) och (personuppgift borttagen), som 
ägare till fastigheten Broby 14:13, att från och med den 1 januari 2024 släppa 
ut avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Broby 14:13 med adress (personuppgift borttagen) i Åstorps kommun.  

- att beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 75 000 kronor för vardera 
fastighetsägare, sammanlagt 150 000 kronor. 

 
Expedieras:  
Akten 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 30 
 
Förfrågan angående miljökontorets tillsyn av enskilda avloppsanläggningar 
Dnr BMN-2022-41 
 
Sammanfattning 
En förfrågan angående bygg- och miljönämndens tillsyn av enskilda 
avloppsanläggningar inkom till miljökontoret den 19 januari 2022. Avsändaren 
önskar svar från bygg- och miljönämnden. 
 
Miljökontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till svar.  
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Förfrågan BMN-2022-41-1 
Skrivelse ”Miljökontorets förslag på svar angående frågeställning om enskilda 
avlopp”, daterad 2022-02-08, BMN-2022-41-4 
Beslut från Bmnau § 25, 2022-02-07 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar miljökontorets förslag till svar på inkommen 
förfrågan som sitt. 
  
Expedieras:  
Akten 
Miljökontoret 
 
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 31 
 
Redovisning av delegationsbeslut 
Dnr BMND 2022/7 
 
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 2022-01-01 – 2022-01-31, 
dnr BMND 2022/7 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 2022-01-01 – 2022-01-31, 
dnr BMND 2022/7 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 2022-01-01 – 2022-01-31, 
dnr BMND 2022/7 
Tekniska samråd, startbesked och slutbesked, ärendelista 2022-01-01 – 2022-
01-31, dnr BMND 2022/7 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar redovisningen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 32 
 
Anmälningar 
 
Sammanfattning 
 
Rad nr   Datum          Händelse       Dnr 

01 2022-02-14 Dom  
Mark- och miljödomstolen i Växjö, överklagat beslut 
om bygglov för återvinningsstation på fastigheten 
Kvidinge 7:115 

BMN-2021-444 

02 2022-01-19 Dom 
Mark- och miljödomstolen i Växjö, överklagat beslut 
om tillsynsavgift avseende fastigheten Åstorp Almen 1 

BMN-2020-571 

03 2022-02-11 Dom 
Mark- och miljödomstolen i Växjö, överklagat beslut i 
ärende om dispens för nödavloppsrör för pumpstationer 
i Maglaby och Mårtenstorp  

BMN-2020-495 

04 2022-02-09 Beslut 
Länsstyrelsen, tillsyn över kommunens beslut att anta 
detaljplan för ÅVC, del av Broby 14:15 

KSFD-2018-287 

05 2022-01-28 Beslut,  
Länsstyrelsen, avseende slutgiltigt bidrag för LONA-
projektet "Svämplan i Grytevad" 

BMN-2018-287 

06 2021-12-13 Beslut 
Kommunfullmäktige § 202, antagande av förslag till 
kommunens nya miljö- och klimatmål 

BMN-2022-77 

07 2022-01-31 Beslut 
Kommunfullmäktige § 14, antagande av detaljplan för 
ÅVC, del av Broby 14:15 

KSFD-2018-287 

08 2022-02-09 Underrättelse 
Lantmäteriet, avstyckning från Hyllinge 3:61 

BMN-2022-108-1 

09 2022-01-24 Plankostnadsavtal, 
Ny detaljplan för Gamla vägen, del av Åstorp 112:43. 

AVT-2022-10 

10 2022-01-31 Ramavtal med Breccia AB 
Avser konsult,- och utredningstjänster inom området 
Geoteknik   

AVT-2022-14-2 

11 2022-01-31 Ramavtal med Tyréns AB 
Avser konsult,- och utredningstjänster inom området 
Geoteknik   

AVT-2022-14-3 

12 2022-02-07 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 
sammanträdesdatum 2022-02-07 

  

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar anmälningarna till protokollet. 
 
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-02-21 

Bmn § 33 
 
Övrigt 
På arbetsutskottets sammanträde 2022-02-07 ställde Ulf Liljankoski (C) en 
fråga angående GIS-verktyg som används i Åstorp.  Frågan har besvarats av 
Dylan Selway, GIS-samordnare för 6K. 
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