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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
PROTOKOLL 2022-03-21 

Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1:a vån, kl. 18:30 – 21:15 
Ajournering 20:00 – 20:30  

Beslutande och 
ersättare 

Se närvarolista på sida 2. 

Deltagande 
Tjänstemän 

 
 

 
 

Anders Aronsson, miljöchef 
Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
Emelie Jörlöv, ekonomikonsult  (34-37 §§) 
Emma Karlsson, planarkitekt (34-38 §§) 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
 

Jasna Tomic, samordnare 
Lina Bengtsson, planarkitekt (34-38 §§) 
Petra Johansson, miljöstrateg 
Raquel Zuniga, nämndsekreterare 
Ulf Montinell, byggnadsinspektör  
  

Övriga 
deltagare 

Goran Ilovski, praktikant   
Sofia Johansson, praktikant 
 

Utses att justera Marcus Möller (SD) Ulf Cronbring (S)  
 

Plats och tid för 
justering 

Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler, 24 mars 2022, kl. 11.00 

 
 

Sekreterare Raquel Zuniga Saenz §§ 34 – 49 
  
 
   

Ordförande Ulf Liljankoski (C)  
  

 
 

 

(1) Justerande Marcus Möller (SD)  
 
 
 

 
 

 

(2) Justerande Ulf Cronbring (S)  
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

 

NÄRVAROLISTA 
Bygg- och miljönämndens 
ledamöter och ersättare samt 
kolumner för röstning och 
avstående. N
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§ §  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

Ulf Liljankoski (C)  
ordförande 

X X       

Joakim Sandberg (M)  
1:e vice ordförande 

X X       

Menaid Nocic (S) --- ---       
Ulf Cronbring (S) X X       

Martina Engberg (S) 
tjg §§ 34-37, 39-49   

X X       

Janet Norbeck (M) 
tjg §§ 34-37, 39-49   

X X       

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

Marcus Möller (SD) X X       
ERSÄTTARE         

Bo Bengtsson (S)  
tjg § 34-49 

X X       

Alexander Persson (S) 
tjg § 38 

X X       

Barbro Nielsen (KD) X ---       
 Sebastian Mateescu (M) 

tjg § 38 
X X       

Hampus Svensson (SD)   --- ---       
Totalt 12 11       

 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 34 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Sammanfattning 
Kallelse har skickats ut den 14 mars 2022 till ledamöter och ersättare samt 
anslagits på Medborgarportalen (https://medborgarportalen.astorp.se/). 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att ärendet ”Beslut om arvode och förlorad arbetsförtjänst för 
deltagande på bokslutsdagen” tillförs dagordningen. 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden fastställer föredragningslistan med ovan tillägg. 
Behandling av ärenden hanteras i ordningsföljd enligt ovan redovisad 
innehållsförteckning.  
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 35 
 
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 Janet Norbeck (M) och Martina Engberg (S) anmäler 
jäv i ärende § 38 ”Beslut om granskning för del av Åstorp 113:63, Björnås VA-
anläggning”. 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 36 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
A/ Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, informerar: 
 
- Nämndsekreteraren är nu fastanställd. 
 
- Krisledningsgruppen återgår till att träffas veckovis med anledning av kriget i 
Ukraina. Frågor som behandlas är bl.a. mottagning av flyktingar i kommunen. 
 
- Information om pågående uppdrag på samhällbyggnadsförvaltningen har lämnats 
till kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU) på sammanträdet den 16 mars. 
 
- Inkommen ansökan om bygglov för lagerlokal på ca 2 800 m2 på Förrådsgatan 8. 
 
- Beslut om bygglov för 36 bostäder på Gjestvang 2 har vunnit laga kraft. 
 
- Inkommen ansökan om bygglov för tillfälliga moduler inför nya Haganässkolan. 
 
- En ny rapport om byggkontorets statistik och utvecklingsbehov har tagits fram 
inför budgetberedning. 
 
 
B/ Lina Bengtsson och Emma Karlsson, planarkitekter, informerar: 
 
Lägesuppdatering om pågående detaljplaner: 
 
- Åstorp 113:51 "Makadamen": en undersökning har visat att en rödlistad art 
förekommer i planområdet. Plankontoret utreder vilka möjligheter som finns att 
vidareutveckla området.   
 
- Hyllinge 36:3 "Lydinge etapp 1": planeringsarbetet fortlöper, plankontoret 
beräknar att ärendet om samråd lämnas in till nämnden i april.  
 
- Björnen 8 "Kvarteret Stiftet": samrådshandlingarna beräknas lämnas in till 
nämnden för beslut i april.  
 
- Kvidinge 1:14 "Prästamarken": uppdaterade utredningar om VA och trafik 
inväntas. Plankontoret avser att parallellt med samrådet ha en medborgardialog 
där allmänheten ges möjlighet att lämna idéer kring gröna allmänna ytor inom 
planområdet.  
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 36 (forts.) 
 
- Ändring av detaljplan Nyvång, Skönbäcksområdet: Presentation av preliminära 
förslag till placering av förskola. Vilka placeringar som kommer att föreslås har 
ännu inte bestämts utan plankontoret arbetar vidare med att utreda frågan. 
 
- Åstorps kommuns översiktsplan (ÖP) har antagits av kommunfullmäktige 
med ändringar. Beslutet vinner laga kraft den 25 mars om det inte överklagas 
eller överprövas av länsstyrelsen. 
 
- Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för 
Björnås med tillhörande medel för uppdraget.  Plankontoret avser att ha ett 
uppstartsmöte preliminärt den 19 maj med en politisk grupp och i samband med 
det även göra en utvärdering av ÖP-arbetet.  
 
- Diskussion pågår om bygg- och miljönämnden ska vara remissinstans i 
ärenden om beslut om planbesked, så att nämnden bereds möjlighet att lämna 
synpunkter innan kommunstyrelsen fattar beslut.   
 
C/ Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare, informerar: 
 
- Ola Nilsson (L) har inkommit med ett önskemål om att adress ska finnas i 
ärendens beslutsunderlag och inte bara fastighetsbeteckning. Förvaltningens 
samtliga kontor har informerats om detta och ärenden kommer i fortsättningen 
att kompletteras med adress och lokalisering av berörd fastighet. 
 
- Datumet för bygg- och miljönämndens studiebesök till Perstorp har ändrats 
till den 31 maj 2022.  Ledamöter och ersättare anmäler deltagande till 
nämndsekreteraren senast 2022-03-31.  
 
- Bygg- och miljönämndens ordförande kommer att ansöka om bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus.  Förvaltningen avser att bereda ärendet med stöd 
av tekniska chefen Jörgen Wallin och överlämna det till nämnden för beslut. 
 
D/ Anders Aronsson, miljöchef, informerar: 
 
- I ärende om ansökan om att tillföra jordmassor till en befintlig bullervall vid 
Diamantvägen fattades ett delegationsbeslut om förbud. Beslutet överklagades 
till länsstyrelsen som nu har avslagit överklagandet.  
 
- Projekt tillsammans med NSR för att stora evenemang såsom Åstorps 
ryttarförenings internationella tävling och Torparedagarna ska anordnas fritt 
från engångsmaterial.  
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 36 (forts.) 
 
- Miljökontoret har haft en träff med LRF och ett dikningsföretag för diskussion 
kring rensning av en bäck vid Grytevad. Fler träffar kommer att hållas med LRF 
framöver angående hur statusen på bäckarna i kommunen kan förbättras. 
 
- Nya riktlinjer för enskilda avlopp. 
 
- Vidtagna åtgärder i ärende om skadedjur i en hyreslägenhet som nyligen 
uppmärksammades i HD. 
 
- Mark- och miljödomstolen genomförde en syn i ett hälso- och skyddsärende 
där nämndens beslut har överklagats. 
 
- Kommunens arbete med Agenda 2030.  Det saknas en övergripande funktion 
som samordnar och driver frågan.  
 
- Uppdatering i ärende om expropriering, Norra Vallgatan.  Kommunen är nu 
fastighetsägare och information inväntas kring hur kommunen avser att sanera 
marken. 
 
E/ Ulf Montinell, byggnadsinspektör, informerar: 
 
- NSVA har lämnat in en ansökan om marklov för anläggande av 
dagvattenfördröjning i Nyvång. 
 
- Ansökan om bygglov för nybyggnad av växthus (ca 15 000 kvm).  Positivt 
förhandsbesked har tidigare beviljats. 
 
- Informationsmöte med länsstyrelsen angående lagförslag om att ändra plan- 
och bygglagen så att regeringen ska kunna meddela föreskrifter om undantag 
från vissa bestämmelser i PBL vid färdigställandet av ankomstboenden för 
utlänningar som skyddas av EU:s massflyktsdirektiv. 
 
F/ Gustav Classon, verksamhetsutvecklare, informerar: 
 
- Ärendet om omvärldsanalys kommer att behandlas på nämndens sammanträde 
i april.  Som en del i omvärldsanalysen ska nämnden besluta om prioriterade 
utvecklingsområden för 2023. Förvaltningen kommer att ge förslag på 
prioriterade områden för vidare diskussion. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet.  
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 37 
 
Ekonomisk uppföljning 
Dnr BMND-2022/13 
 
Sammanfattning 
Månadsuppföljning med tillhörande årsprognos har upprättats för bygg- och 
miljönämnden. Denna har upprättats i enlighet med Åstorps kommuns 
styrmodell. 
 
Utfallet för perioden januari till februari följer budget och årsprognosen visar 
inte på någon avvikelse gentemot budget. 
 
Föredragande: Emelie Jörlöv, controller  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Emelie Jörlöv och Camilla Eriksson, 2022-03-10 
Uppföljning bygg- och miljönämnden februari 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen för februari med 
tillhörande årsprognos för bygg- och miljönämnden. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner månadsuppföljningen för februari med 
tillhörande årsprognos. 
 
 
Expedieras: 
Akten 
Avdelningen för ekonomi och analys 
  



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

10(27) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 38 
 
Beslut om granskning för del av Åstorp 113:63, Björnås VA-anläggning  
Dnr BMND 2021/6 
 
Janet Norbeck (M) och Martina Engberg (S) har anmält jäv och lämnar 
sammanträdet för behandlingen av detta ärende. Sebastian Mateescu (M) och 
Alexander Persson (S) inträder som tjänstgörande ersättare. 
 
Sammanfattning 
Den tredje mars 2021 beviljades planstart för del av Åstorp 113:63. Syftet med 
planarbetet är att möjliggöra en utveckling av en befintlig VA-anläggning och 
tillgodose Åstorps kommuns framtida vattenförsörjning.  
 
Planarbetet genomförs i samarbete med NSVA som sedan tidigare gjort en 
lokaliseringsprövning och funnit Åstorp 113:63 mest lämpad för ändamålet. 
Detaljplanen har tidigare kallats ”Björnås dricksvattenreservoar”. Efter samråd 
med NSVA har benämningen bytts till ”Björnås VA-anläggning” för att öka 
säkerheten runt anläggningen. 
 
Förslaget till detaljplan för Åstorp 113:63, Björnås VA-anläggning har varit 
utställt för samråd under tiden 2021-11-25—2021-12-09. Under samrådstiden har 
handlingarna funnits tillgängliga på begäran via samhällsbyggnadskontorets mejl 
och telefon. Sakägare har fått samtliga handlingar skickade till sig via post.  
Detta tillvägagångsätt valdes då en VA-anläggning av det här slaget är känslig ur 
ett säkerhetsperspektiv och kommunen bör hålla uppsikt över vem som får 
tillgång till information. Samrådet annonserades på kommunens hemsida. 
 
Sammanlagt har 13 yttranden inkommit. Dessa har sammanställts i en 
samrådsredogörelse i vilken det framgår vilka utredningar som utförts sedan 
samrådet samt vilka förändringar som genomförts i plankarta och 
planbeskrivning. 
 
Arbetsutskottet återremitterade ärendet för vidare utredning den 7 mars. 
Angivna punkter i återremissen har besvarats av plankontoret i skrivelse 
daterad 2022-03-17. 
 
Föredragande: Lina Bengtsson, planarkitekt  
 
Beslutsunderlag 
Planbeskrivning, daterad 2022-02-18 
Plankarta, daterad 2022-02-18 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-02-15 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 38 (forts.) 
 
Sol- och skuggstudie, daterad 2022-02-15 
Lokaliseringsutredning, daterad 2020-05-12 
Beslut från Bmnau § 30, 2022-03-07 
Tjänsteskrivelse, Lina Bengtsson, reviderad 2022-03-10 
PM angående vidare utredning av ”Björnås VA-anläggning”, 2022-03-17 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för ytterligare 
beredning gällande följande punkter: 

- Att utöka samrådskretsen  
- Att ta fram en plan på hur samrådskretsen ska utökas 
- Att minimera området för VA-anläggning 
- Att bevara befintlig användning så långt som möjligt, exempelvis stråk, 

rekreation och parkeringsplatser. 
 
Beslutsgång 

Ordförande prövar lagda yrkanden och finner att dessa bifalles. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till förvaltningen för ytterligare 
beredning gällande följande punkter: 

- Att utöka samrådskretsen  
- Att ta fram en plan på hur samrådskretsen ska utökas 
- Att minimera området för VA-anläggning 
- Att bevara befintlig användning så långt som möjligt, exempelvis stråk, 

rekreation och parkeringsplatser. 

 
Protokollsanteckning  
Ordförande meddelar att en protokollsanteckning kommer att lämnas in före 
justeringen av protokollet. Se protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
 
Expedieras:  
Akten 
Plankontoret 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 39 
 
Ansökan om förhandsbesked för enbostadshus på fastigheten Björnekulla 19:20 
Dnr BMN-2022-119 
 
Sammanfattning 
Två privatpersoner har ansökt om förhandsbesked för ett enbostadshus på 180 
m2 på fastigheten Björnekulla 19:20, med adress (personuppgift borttagen) i 
Åstorp. Fastigheten ska styckas av till ytterligare en fastighet om ca 6 000 m2. 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och samlad bebyggelse. Placeringen av 
enbostadshuset följer förutsättningarna för byggnation utanför detaljplanerat 
område enligt gällande översiktsplan. 
 
Remisser har skickats ut till NSVA, NSR, miljökontoret samt Kraftringen och 
svar från samtliga instanser har inkommit. Miljökontoret har lämnat krav om 
remiss vid ansökan om bygglov. Rågrannar har inget att erinra. 
 
Byggnadsinspektörens förslag till beslut är att positivt förhandsbesked lämnas 
förutsatt att yttranden från remissinstanser följs. 
 
Föredragande: Ulf Montinell, byggnadsinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ulf Montinell, 2022-03-11 
Granneyttrande Björnekulla 3:61, BMN 2022-119-14 
Granneyttrande Björnekulla 204:1, BMN 2022-119-13 
Översiktsbild Björnekulla, BMN 2022-119-12 
Remissvar NSR, BMN 2022-119-11 
Remissvar Miljökontoret, BMN 2022-119-10 
Remissvar Kraftringen, BMN 2022-119-9 
Remissvar NSVA, BMN 2022-119-8 
Grannehörande, BMN 2022-119-7 
Remiss, BMN 2022-119-6 
Situationsplan, BMN 2022-119-5 
Ansökan, BMN 2022-119-1 
Beslut från Bmnau § 31, 2022-03-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att lämna positivt förhandsbesked för ett enbostadshus på 
fastigheten Björnekulla 19:20, med stöd i 9 kap. 17§, plan- och bygglagen 
(2010:900), under förutsättning att yttranden från remissinstanser följs. 
 
Den totala avgiften föreslås fastställas till 7 044 kr i enlighet med kommunens 
antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 39 (forts.) 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden lämnar positivt förhandsbesked för ett enbostadshus 
på fastigheten Björnekulla 19:20, med stöd i 9 kap. 17§, plan- och bygglagen 
(2010:900), under förutsättning att yttranden från remissinstanser följs. 
 
Den totala avgiften fastställs till 7 044 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. 
 
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 
Byggkontoret 
Sökande 
POIT 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 40 
 
Information om klimatförändringarnas effekter och möjliga konsekvenser 
för Åstorps kommun 
 
Sammanfattning 
På kommunens bokslutsdag den 10 mars 2022 presenterade miljöstrategen 
Petra Johansson en analys av klimatförändringarnas effekter och konsekvenser 
för Åstorps kommun. Denna analys föredras för bygg- och miljönämnden under 
sammanträdet. 
 
Klimatförändringarna leder till extremväder i form av översvämningar, stormar, 
torka, värmeböljor, som kostat människor livet och som hotar tillgången till 
föda och dricksvatten. Konkurrensen om dessa resurser kan i sin tur leda till 
konflikter.  
 
För Åstorps kommun kommer klimatförändringarna att innebära problem med 
vatten, antingen för mycket vatten eller brist på det, vilket kommunen inte är 
förberedd på. Kommunens VA-nät har underkapacitet och dagvattensystemet är 
inte anpassat för att hantera skyfall och stora volymer vatten, vilket kan leda till 
översvämningar och skador på infrastruktur. 
 
Att inte prioritera arbetet med klimatanpassning kan medföra höga 
samhällskostnader vid exempelvis översvämningar eller skogsbränder.  
Översvämningarna i Gävle 2020 har kostat samhället över en halv miljard. 
Likaså har översvämningarna i Hyllinge och Nyvång 2016 varit kostsamma för 
Åstorps kommun. 
 
Det tas steg i rätt riktning men kommunen har en lång väg kvar. En 
handlingsplan för hur kommunen ska arbeta med klimatanpassning behöver tas 
fram.  En framgångsfaktor för många andra kommuner är att det finns ett 
övergripande och samordnat miljö- och hållbarhetsarbete inom 
kommunorganisationen, något Åstorps kommun saknar och som hade kunnat 
vara en hjälp för att utveckla hållbarhetsarbetet.  
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöstrateg 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
 
Expedieras:  
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 41 
 
Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 
avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Broby 48:3 
Dnr BMN 2011-656 
 
Sammanfattning 
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Broby 48:3 har dömts ut av 
miljökontoret och behöver åtgärdas. Bygg- och miljönämnden har vid två 
tillfällen meddelat förbud mot fortsatt utsläpp, det senaste förbudet trädde i 
kraft den 1 januari 2019.   
 
Fastigheten skulle enligt tidigare uppgifter ingått i Västra Broby Hales avlopps-
samfällighet men har nu meddelat att den inte ska göra det. Eftersom den 
befintliga avloppsanläggningen på fastigheten Broby 48:3 ännu inte har 
åtgärdats föreslår miljökontoret att ett nytt beslut om förbud förenat med vite 
på 150 000 kronor fattas. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson, daterad 2022-02-21 
Förslag till beslut om förbud mot utsläpp, fastigheten Broby 48:3, dnr BMN-
2011-656 
Beslut från Bmnau § 32, 2022-03-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar   

- att förbjuda (personuppgifter borttagna) som ägare till fastigheten 
Broby 48:3, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut 
avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Broby 48:3 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 (personuppgifter borttagna), som ägare till fastigheten 
Broby 48:3, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut 
avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Broby 48:3 med adress (personuppgift borttagen) i Åstorps kommun.  

- att Beslutet förenas med ett fast vitesbelopp på 150 000 kronor. 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 41 (forts.)  
 
 
Expedieras:  
Akten 
Miljökontoret 
 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 42 
 
Beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten från enskild 
avloppsanläggning förenat med vite på fastigheten Kölegården 3:1 
Dnr BMN-2014-838 
 
Sammanfattning 
Den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Kölegården 3:1 har dömts ut 
av miljökontoret och behöver åtgärdas.  Miljökontoret beslutade, med stöd i 
delegation, om förbud mot fortsatt utsläpp från och med den 4 mars 2017.  
Därefter meddelades miljökontoret om att fastigheten skulle ingå i den nu 
nyligen bildade Västra Broby Hales avloppssamfällighet.  Därför har 
fastighetsägaren vid flera tillfällen beviljats förlängd åtgärdstid.  Senaste 
beslutet trädde i kraft den 1 januari 2022. 
 
I slutet av 2021 meddelades miljökontoret om att fastigheten inte kommer att 
ingå i samfällighetens gemensamma lösning.  Eftersom den befintliga avlopps-
anläggningen på fastigheten Kölegården 3:1 ännu inte har åtgärdats föreslår 
miljökontoret att beslut om förbud förenat med vite på 150 000 kronor fattas. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson, daterad 2022-02-04 
Förslag till beslut om förbud mot utsläpp, fastigheten Kölegården 3:1, dnr 
BMN-2014-838 
Beslut från Bmnau § 33, 2022-03-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar   

- att förbjuda (personuppgifter borttagna), som ägare till fastigheten 
Kölegården 3:1, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut 
avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Kölegården 3:1 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 miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 42 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

- att förbjuda (personuppgifter borttagna), som ägare till fastigheten 
Kölegården 3:1, att från och med den 1 januari 2024 släppa ut 
avloppsvatten från den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten 
Kölegården 3:1 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 
2022-03-21 

Bmn § 43 
 
Beslut om återrapportering av delegationsbeslut 
Dnr BMND 2022/10 
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden ska fatta beslut om vilka delegationsbeslut som ska 
återrapporteras till nämnden och hur detta ska ske. Detta finns reglerat i 
Kommunallagen. 
Rekommendationen är att fortsätta hantera det genom att samtliga beslut som 
tas på delegation återrapporteras till nämnden men att följande inte behöver 
återrapporteras: 

- yttranden och remissvar (inom ärenden som hanteras på delegation), 
- beslut enligt Förvaltningslagen, 
- beslut enligt Offentlighets- och sekretesslagen, 
- inköp, direktupphandling och avtal (ej planavtal) inom budget utan 

väsentlig påverkan på verksamheten, 
- avgiftsbeslut i enskilda ärenden (exempel: avgift för serveringstillstånd, 

bygglovsavgift, tillsynsavgift m.m.), 
- beslut rörande åtgärder inom befintliga anställningsavtal med undantag 

för upphörande av anställning samt beslut om tillfälliga 
tjänsteförordnanden, 

- beslut enligt arkivförordningen, 
- beslut om att ansöka om inskrivning eller borttagning av anteckning i 

fastighetsregistret. 
 
Föredragande: Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad tjänsteskrivelse, Gustaf Classon, 2022-03-11 
Beslut från Bmnau § 35, 2022-03-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar   

- att samtliga beslut som tas på delegation, med undantag av besluten i 
den redovisade listan i tjänsteskrivelsen, ska återrapporteras till 
nämnden.  

- att återrapporteringen ska ske enligt beskrivningen i tjänsteskrivelsen. 
- att beslutet ska gälla tills vidare. 

 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 43 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar 

- att samtliga beslut som tas på delegation, med undantag av besluten i den 
redovisade listan i tjänsteskrivelsen, ska återrapporteras till nämnden.  

- att återrapporteringen ska ske enligt beskrivningen i tjänsteskrivelsen. 
- att beslutet ska gälla tills vidare. 

 
Expedieras:  
Akten 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 44 
 
Kommunikation om rapportlayout för delegationsbeslut från byggkontoret 
Dnr BMND 2022/9 
 
Sammanfattning 
Byggkontoret kommer under hösten 2022 att byta verksamhetssystem. Det 
innebär bland annat att utseendet på återrapporteringen av delegationsbesluten 
kommer att se annorlunda ut. 
 
Det finns möjlighet för nämnden att lämna ändringsförslag på rapportlayout 
och innehåll. Dessa tas då med till leverantören för utredning av om det 
tekniskt kan ändras i verksamhetssystemet. 
 
Föredragande: Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
 
Beslutsunderlag 
Reviderad tjänsteskrivelse, Gustaf Classon, 2022-03-11 
Exempel delegationslista AU, 2022-02-28 
Exempel delegationslista delegater, 2022-02-28 
Beslutskategorier, 2022-02-28 
Beslut från Bmnau § 36 - 2022-03-07 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen till protokollet. Förslag på 
ändringar i rapportlayouten för delegationsbeslut ska meddelas till 
förvaltningen senast den 15 april 2022. 
 
Expedieras:  
Akten 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 45 
 
Helårsuppföljning av miljökontorets tillsynsplan 2021 
Dnr BMN-2020-451 
 
Sammanfattning 
Tillsynsplanen har följts 2021 trots pandemin och med de restriktioner som har 
funnits under pandemin. Restriktionerna har inneburit merarbete som extra 
trängseltillsyn på restauranger och i butiker, distansarbete och digitala möten. 
 
Arbetet med Agenda 2030 och hållbarhetsarbetet har inte tagit fart i kommunen 
som det borde, delvis på grund av att det saknas en funktion i kommunen som 
håller ihop och driver arbetet för hela kommunen. 
 
Miljökontoret har haft erforderliga resurser för att uppfylla tillsynsplanen. 
 
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Anders Aronsson daterad 2022-03-02 
Tillsynsplan för miljökontoret 2021, dnr 2020-451-2 
Rapport Helårsuppföljning 2021 
Beslut från Bmnau § 37 - 2022-03-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att anta helårsuppföljningen av miljökontorets tillsynsplan för 
2021. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar helårsuppföljningen av miljökontorets tillsynsplan 
för 2021. 
 
Expedieras:  
Akten 
Miljökontoret  
 
 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 46 
 
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 2022-02-01 – 2022-02-28, 
dnr BMND 2022/7 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 2022-02-01 – 2022-02-28, 
dnr BMND 2022/7 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 2022-02-01 – 2022-02-28, 
dnr BMND 2022/7 
Tekniska samråd, startbesked och slutbesked, ärendelista 2022-02-01 – 2022-
02-28, dnr BMND 2022/7 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar redovisningen till protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 47 
 
Anmälningar 
 
Sammanfattning 
 
Rad nr   Datum          Händelse       Dnr 

01 2022-02-16 Beslut 
Länsstyrelsen, gällande överklagat beslut i ärende om 
anmälan om återvinning av avfall för 
anläggningsändamål. 

BMN-2021-962 

02 2022-02-03 Åtalsanmälan  
Misstänkt överträdelse mot miljöbalken (sekretess) 

  

03 2022-02-10 Underrättelse  
Åklagarmyndigheten, gällande åtalsanmälan om 
överträdelse mot miljöbalken (sekretess) 

 

04 2022-02-11 Överklagan, 
Privatperson, beslut KF § 14, 2022-01-31 om 
antagande av detaljplan för ÅVC, del av Broby 14:15 

KSFD 2018-287-5 

05 2022-02-16 Överklagan, 
Privatperson, beslut KF § 14, 2022-01-31 om 
antagande av detaljplan för ÅVC, del av Broby 14:15 

KSFD 2018-287-5 

06 2022-02-22 Överklagan, 
Privatpersoner, beslut KF § 14, 2022-01-31 om 
antagande av detaljplan för ÅVC, del av Broby 14:15 

KSFD 2018-287-5 

07 2022-02-24 Överklagan, 
Privatpersoner, beslut KF § 14, 2022-01-31 om 
antagande av detaljplan för ÅVC, del av Broby 14:15 

KSFD 2018-287-5 

08 2022-02-25 Överklagan, 
Privatperson, beslut KF § 14, 2022-01-31 om 
antagande av detaljplan för ÅVC, del av Broby 14:15 

KSFD 2018-287-5 

09 2022-02-10 Underrättelse 
Lantmäteriet, avslutad förrättning i ärende om 
avstyckning från Kvidinge 118:1 

BMN-2022-108-2 

10 2022-02-16 Ramavtal med Breccia Konsult AB 
Avser konsult,- och utredningstjänster inom området 
Geoteknik   

AVT-2022-14 

11 2022-03-03 Delegationsbeslut 
Samhällsbyggnadschef,  utseende av ombud i mål nr. 
M-836-21 hos Mark- och miljödomstolen i Växjö. 

BMND-2022-12 
BMN-2019-819 

12 2022-03-11 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 
sammanträdesdatum 2022-03-07 

  

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar anmälningarna till protokollet. 
 
 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 48 
 
Beslut om arvode och förlorad arbetsförtjänst för deltagande på 
bokslutsdagen 
Dnr. BMND 2022/16 
 
Bygg- och miljönämndens presidium var inbjudet att delta på kommunens 
bokslutsdag den 10 mars 2022.  Under bokslutsdagen har samtliga nämnder och 
styrelser redogjort för sitt bokslut och en kommungemensam omvärldsanalys 
för att inleda planeringen av kommande budgetår har presenterats. 
 
Det åligger nämnden att fatta beslut om deltagandet på bokslutsdagen ska vara 
arvoderat. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att arvode och förlorad arbetsförtjänst ska 
utgå för ledamöter i nämndens presidium som har deltagit på bokslutsdagen den 
10 mars 2022.  
 
Expedieras 
Akten  
 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

Bmn § 49 
 
Övrigt 
 
Inget övrigt att notera till protokollet. 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-03-21 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Protokollsanteckning från Centerpartiet § 38 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UPPDATERAD 20 22-0 3-21: Synpunkte r och förslag på 
hante ring av ärende : ”Beslut  om granskning för de l av 
Åstorp 113:63, Björnås VA-anläggning” 

En VA-anläggning avsedd att t illgodose Åstorps framtida vat tenförsörjning är absolut ett viktigt 
samhällsintresse. Området som påverkas av granskningsförslaget till detaljplan innefattar dock 
flera samhällsintressen, såsom rekreat ion och naturvärden och landskapsbild som bör vägas in i 
planprocessen.  

Det vi inte vill ha är ett ”mini-industriområdet” i anslutning t ill vår vackra skogen och vikt iga 
Tingvalla. Med cirka 170  meter stängsel (vilket planförslaget i nuvarande form möjliggör och 
gissningsvis på sikt kommer at t medföra) och en dominerande byggnad, som stänger ute 
allmänheten, och förtar landskapets viktiga koppling till skogen. Detta kommer att medföra att 
området, som idag används som rekreat ionsområde och skapar ett första möte med skogen när du 
kommer från Björnås ner mot Tingvalla, blir ett oattraktivt och otryggt område, samtidigt som flera 
rekreativa kvalitéer försvinner. 

I en skrivelse som svarar på ett antal frågor, som Centerpartiet ställde vid nämndens arbetsutskott 
(20 22-0 3-0 7), återkommer förvaltningen med svar från bland annat NSVA och Åstorps kris- och 
säkerhetssamordnare, daterats 20 22-0 3-17, ”PM angående vidare utredning av Bjönås VA-
anläggning”. I svaret får förvaltningen information om att NSVA enbart har för avsikt att stängsla in 
byggnaden. De t  man måste  skilja  på  i denna typ av ärende  är vad som är en plan för 
byggnationen och område t  i tid igt  skede  och vad som verkligen är möjligt  a t t  göra  enligt  en 
framtida  gällande  de ta ljplan. Med andra  ord, föreslagen deta ljplan medför a t t  he la område t  kan 
komma at t  stängslas in . Har man jobbat med denna typ av frågor så säger erfarenhet at t om 
instängsling inte förhindras så kommer området att stängslas in på sikt. Fakta är at t hela området 
planläggs som kvartersmark. Att ändra från allmän platsmark till kvartersmark är en privatisering 
av mark och möjliggör att fastighetsägaren har rätt att stänga ute allmänheten från området om de 
önskar det – att ta sig ner till skogen längs en 170  meter lång sträcka (ca 3 kvarter) är alltså en 
möjlighet som försvinner med föreslagen detaljplan, om området inte minimeras eller bryts upp 
med stråk av allmän platsmark, och påverkar därmed befint liga upptrampade stråk oavset t stängel 
eller e j (se bild 5 nedan). 
Lite kort nämns det på sidan 13 i planbeskrivningen att ”planen kommer att begränsa 
allmänhetens möjlighet att utnyttja området”. Det saknas dock en konsekvensanalys som 
förtydligar vilka aktiviter och rörelser med mera som påverkas negativt, samt vart de eventuellt ska 
hänvisas.  
Detaljplanering handlar inte om kortsiktig planering, utan om långsikt ig mark och 
vattenanvändning. I denna typ av processer förväntas vi att t itta på vilka negativa effekter det 
medför för området på sikt, inte enbart utifrån hur NSVA resonerar idag. 

I ovan nämnda PM nämns påpekar NSVA att de är ”öppna för samarbe te  kring utförande t av 
byggnad”. Det bör vara en självklarhet att ett sådant samarbete redan finns, och det förvånar att 
man tidigare inte tycks ha haft  detta samarbete. Med denna information anser vi att det är än 
vikt igare att föreslagen detaljplan skickas tillbaka till förvaltningen för omtag. Ambit ionen bör vara, 
att lösa både behovet av en utökad VA-anläggning samtidigt som man tar hänsyn till natur- och 
kulturvärden på platsen, främja en estetiskt t illtalande utformning och tar hänsyn till 
helhetssamverkan i landskapsbilden. Dock bör en utökad lokaliseringsstudie först tas fram för att 
bedöma om detta verkligen är den lämpligaste platsen (se resonemang nedan). 
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I den lokaliseringsstudie som Centerpartiet efterfrågade på nämndens arbetsutskotte ts 20 22-0 3-
0 7, numera bilagd till nämndmötet 20 22-0 3-22, framgår det att lokaliseringsstudien är av ren 
teknisk karaktär. Lokalise ringsstudien har a lltså  inte  tagit hänsyn t ill andra  a llmänna intressen 
som även bör hante ras i denna typ av utredningar och loka lise ringsstudie r som ligger t ill grund 
för en de ta ljplan. 
Vi anser att en ny lokaliseringsstudie bör tas fram. En sådan lokaliseringsstudie bör inte enbart 
studera förutsättningar för tekniska förutsättningar ochn lösningar, utan även alternativa 
placeringar som inte, eller åtminstone minimerar, påverkar på kultur- och fritidsliv samt 
landskapsbild och naturupplevelse. 

Vår bedömning är a t t  föreslagen de ta ljplan på  inge t  sä t t  beaktar, de t i p lan- och bygglagen, 
föreskrivna hänsynen t ill natur- och kulturvärden på pla tsen, en este t iskt  t illta lande utformning 
e ller hänsyn t ill he lhe tssamverkan i landskapsbilden. Dessa frågor hanteras på ett mycket bättre 
sätt i många andra kommuner och är ingen omöjlig uppgift att lösa.  

Åstorp förtjänar bättre än att kommunen långsamt förvandlas till ett oattraktivt och otillgängligt 
område enbart för att vi inte lägger tid på våra landskaps- och byggnadsarkitektoniska värden och 
framtida kvalitéer av sådan art . 

I samma PM, daterat 20 22-0 3-17, ”angående vidare utredning av Bjönås VA-anläggning” påpekas 
även att ”utöka samrådskretsen bedöms inte ha stöd i PBL [plan- och bygglagen] på grund av dess 
storlek och påverkan”. 
Kommentar: Antagligen är det ta felformulerat eller ett missförstånd från förvaltningen. Det krävs 
inte stöd i Plan- och bygglagen för att använda sig av ett utökat förfarande. Det är ett val vi själv, i 
egenskap som kommun, kan göra just för att öka transparensen för, och deltagandet från, våra 
kommunmedlemmar och andra påverkade, oavsett vad plan- och bygglagen kräver. 

Ett utökat förfarande är et t erkännande av detaljplanens vikt. Bedömningskriterierna, förutom 
några lagstadgade krav för när ett utökat förfarande krävs, skiljer sig från kommun t ill kommun – i 
sådana fall handlar det ofta om att avgöra vad som är ett allmänt och av ett betydande intresse i 
en större kommun i jämförelse med en liten kommun. 

I planbeskrivningen påstås även att ”Området inte är utpekats i kommunens översiktsplan. 
Studerar man både gällande översiktsplan (Översiktsplan 20 12) och föreslagen översiktsplan 
(Översiktsplan 20 21) framgår att området pekas ut som ”Riksintresse Friluftsliv” (se bild 1 och 4), 
Riksintresse Naturvård” (se bild 1, 2 och 3), ”Natur och friluftsliv” (bild 3) och ”Grönområde och 
park” (bild 3). 

 

 

Bild 1: Utdra g ur Översiktspla n 20 12. Regleringska rta . Anta gen a v Kommunfullmä ktige  
20 1210 29 §111 
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Bild 2: Utdra g ur Översiktspla n 20 12. Grönstrukturpla n. Anta gen a v Kommunfullmä ktige 
20 1210 29 §111 

 

 

 

Bild 3: Utdra g ur Översiktspla n 20 21. Ma rka nvä ndningska rta . 
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Bild 4: Utdra g ur Översiktspla n 20 21. Riksintressen. 

I kombinationen med at t både gällande och föreslagen övers iktsplan utpekar området som ett 
område för friluftsliv och naturupplevelse, och att det gäller utveckling av vattenförsörjning för 
Åstorp, är bedömningen at t detta är en detaljplan som faller inom plan- och bygglagens ramar för 
ett utökat förfarande avseende att detaljplanen: 
1. inte är förenligt med översiktsplanen 
2. är av betydande intresse för allmänheten 
3. i övrigt av stor betydelse  

Vår bedömning kvarstår att, på grund av påverkan på natur- och kulturvärden på platsen, 
rekreationsvärden (promenader längs med befint lig väg, hundrastning, hästridning, löpning, etc), 
befintlig användning av idrottsutövare från flera delar av kommunen, förskolor/ skolors användning 
av området samt närheten t ill ett av Åstorps kommuns vikt igaste strövområde och 
platsmarknadsföringsvärdefulla Tingvalla, samt att det är utpekat i gällande och föreslagen 
översiktsplan, att det ur et t Åstorps perspektiv ska hanteras med ett utökat planförfarande. 
 

 

  

Bild 5: På verka t områ de och a na lys a v upptra mpa de stiga r. 
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Vi förordar därmed at t , om de tta  är den lämpligaste  pla tsen, ska  större  omsorg läggs på  natur- 
och kulturvärden på pla tsen, den este t iska  utformningen och a t t  hänsyn tas t ill 
he lhe tssamverkan i landskapsbilden, samt a t t  samrådskretsen utökas och a t t  e t t  utöka t  
planförfarande  används. 
Vi får inte glömma att det ta är ett välbesökt stråk i anslutning till en av våra viktigaste 
naturupplevelser, som skapar bilden av Åstorp, både för besökare och Åstorpsbor. 

Nedan följer ett par synpunkter och förslag som bör hanteras inom detaljplaneprocessen. 

Viktiga aspekter som bör hanteras bättre: 

• Rekreativa  kvalitée r: Området används idag både t ill t räning (både enskilda 
privatpersoner och större grupper) samt, föreningar, skolor och förskolor som samlas här 
för att träna och leka. Då området som föreslås bli kvartersmark avsedd för VA-anläggning 
kommer grönytor och andra ytor som används frekvent att försvinna. Vart hänvisas dessa 
grupper? Finns det områden i närheten som fyller samma funktion i närheten t ill de 
rekreativa stråken? 

• Landskapsbild/ Värden i landskape t: En av Åstorps tätorts stora kvalitéer är närheten t ill 
Söderåsen, där Tingvallaområdet är porten till Söderåsen och flera av våra rekreativa 
stråk. Föreslaget område för VA-anläggning kommer, p g a sin storlek, at t: 
1) Ta bort viktiga ”upptrampade” stråk ner mot de rekreativa stråken. 
2) Kapa bandet mellan befintlig väg och skogen – vägen förvandlas från ett skogsstråk till 
ett ”industristråk”. 
Dessa stråk bör framgå i planbeskrivningen samt ligga till grund för att antingen bryta upp 
(genom allmän platsmark) föreslaget område för VA-anläggning alternativt ligga till grund 
för att minska omfattningen av området avsatt för VA-anläggning t ill e tt minimum. 

• Skuggning ökar på  be fint liga  tomte r: I planbeskrivningen framgår det att skugga från en 
kommer att öka på befintliga tomter, men att tomterna redan idag skuggas av trä. En 
vikt ig aspekt är att skugga från träd kan man åtgärda, medan skugga från en permanent 
byggnad kommer att vara lika permanent som byggnaden, och därmed svår att påverka. 
Det framgår inte heller av skuggstudien hur många t immar mer skugga det blir på 
tomterna – i jämförelse med hur det är idag. Skuggning skulle kunna begränsas med krav 
på lägre total- och nockhöjd närmst befintlig bebyggelse. 

Risker: 

• Föreslagen detaljplan innefattar ett stort område som med stor sannolikhet kommer att 
stängas av för allmänheten. Risken är stor att hela området stängslas in. Detta innebär att  
en cirka 170  meter lång sträcka eventuellt kan komma at t stängslas in. Alltså en nästan 
tre kvarter lång sträcka som kommer att utgöra en onaturlig kontrast till både befintliga 
kvarter och den öppna skogen. Det kommer att upplevas som ett ”mini-industriområde”. 

• När man rör sig längs med vägen (idag används vägen frekvent för både löpning, rasta 
hundar, hästridning, promenader till och från skogen etc) kommer området att upplevas 
som både oattraktivt och otryggt om byggnadsverken får e tt  för dominant uttryck, samt 
om området stängslas in. 
 

Medskick till det fortsat ta planarbetet: 

• Utöka samrådskretsen t ill s törre delar av kvarteren i anslutning till området. 
• Detaljplanen bör invänta en utökad lokaliseringsstudie som tar hänsyn till platsens 

kvalitéer och översiktsplanen. 
• Utföra en lokaliseringsstudie som inte enbart är av teknisk karaktär utan även tar hänsyn 

till natur- och kulturvärden på platsen, estet iskt tilltalande utformning och att hänsyn tas 
till helhetssamverkan i landskapsbilden, och därmed även studerar andra platser än 
befintlig plats. 

• Utöka samrådskretsen t ill föreningar (idrott/ friluftsliv etc), privatpersoner och företag 
som använder området . 

• Utöka samrådskretsen t ill närliggande förskolor/ skolor. 
• Använd utökat planförfarande i stället för standardförfarande för att öka möjligheten att 

nå en större samrådskrets och utöka förståelsen för hur området används av personer 
som inte bor i området. 

• Ta aktiv kontakt med boende i området – inte enbart de närmsta grannarna. 
• Ta aktiv kontakt med personer som använder sig av platsen. 
• Komplettera planbeskrivning med de befintliga ”upptrampade” stråk som leder ner t ill 

Tingvallaområdet för att tydliggöra konsekvenser för dessa. 
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• Bryt upp området för VA-anläggning med allmän platsmark som möjliggör att man kan 
fortsätt att ta sig ner t ill Tingvallaområdet. Detta för at t säkerställa några av de befintliga 
”upptrampade” stråken ner till Tingvallaområdet. 

• Lägg till en analys av befintliga upptrampade stråk i planbeskrivningen. 
• Beskriv var användare av befintliga öppna ytor ska hänvisas när de inte längre kan 

använda de ytor som kommer att bli kvartersmark. 
• Lägre byggnadshöjd nockhöjd och totalhöjd närmst befintlig bebyggelse – dels för att 

skapa ett trevligare stråk (mindre dominant byggnadsverk) dels för att minimera 
skuggning på befintliga bebyggelse. Befintliga VA-byggnader på ca 3-4 meter upplevs 
redan idag som dominerande. 

• Minimera skuggning av närliggande fastigheter genom ovan nämnda krav på lägre 
nockhöjd och totalhöjd närmst befintlig bebyggelse  

• Skapa en buffert (t  ex krav på plantering e ller allé , eller liknande, kombinerat med en 
bestämmelse om att buffertområdet inte får förses med byggnadsverk/ plank/ mur) mellan 
befintlig väg och framtida VA-anläggning. Detta för at t behålla upplevelsen för att man 
befinner sig i natur/ skog när man rör sig i området. 

• Minimera området för VA-anläggningen. Området bör inte vara större än vad som behövs. 
Detta för att bevara så mycket natur och rekreationsytor som möjligt. 

• Lokaliseringsprövningen för VA-anläggningen bör sammanfattas i planbeskrivningen, 
samt följa med i s in helhet som bilaga. Just nu är det svårt att utläsa varför man 
förespråkar at t VA-anläggningen ska ligga just här och varför andra platser valts  bort. 

 
 
Ulf Liljankoski 
Centerpartiet  
1:e vice ordförande Bygg- & miljönämnden, tillika planarkitekt som dagligen arbetar med dessa 
frågor. 
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