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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
PROTOKOLL 2022-04-19 

Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1:a vån, kl. 18:30 – 20:50 
Ajournering 18:35-19:10, 20:00 – 20:25  

Beslutande och 
ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Deltagande 
Tjänstemän 

 
 

 
 

Anders Aronsson, miljöchef 
Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
Emelie Jörlöv, kontroller (50-56 §§) 
Emma Karlsson, planarkitekt (50-54 §§) 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
Jasna Tomic, samordnare 
 

Julia Engström, byggnadsinspektör 
Jörgen Wallin, teknisk chef (50-57 §§) 
Lina Bengtsson, planarkitekt (50-54 §§)  
Niklas Andersson, planarkitekt (50-54 §§) 
Raquel Zuniga, nämndsekreterare 
   
  

Övriga 
deltagare 

Goran Ilovski, praktikant   
Sofia Johansson, praktikant 
 

Utses att justera Rolf Lundqvist (SD) Ulf Cronbring (S)  
 

Plats och tid för 
justering 

Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler, 22 april 2022, kl. 10.30 

 
 

Sekreterare Raquel Zuniga Saenz §§ 50 – 62 
  
 
   

Ordförande Menaid Nocic (S)  
  

 
 

 

(1) Justerande Rolf Lundqvist (SD)  
 

 
 
 

 

(2) Justerande Ulf Cronbring (S)  
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

 

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 

Menaid Nocic (S)  
Ordförande 

X X       

Ulf Liljankoski (C)  
1:e vice ordförande 

X X       

Joakim Sandberg (M)  
2:e vice ordförande 

X X       

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

Janet Norbeck (M) X X       
Ola Nilsson (L) X X       

Rolf Lundqvist (SD) X X       
Marcus Möller (SD) --- ---       

ERSÄTTARE         
Bo Bengtsson (S)  

tjg. §§ 50-62 
X X       

Alexander Persson (S) --- ---       
Barbro Nielsen (KD) X ---       

 Sebastian Mateescu (M) --- ---       
Hampus Svensson (SD)   

tjg. §§ 50-62    
X X       

Totalt 10 9       
 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 50 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Sammanfattning 
Kallelse har skickats ut den 12 april 2022 till ledamöter och ersättare samt 
anslagits på Medborgarportalen (https://medborgarportalen.astorp.se/). 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Behandling av ärenden hanteras i ordningsföljd enligt ovan redovisad 
innehållsförteckning. Bygg- och miljönämnden fastställer föredragningslistan. 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 51 
 
Fråga om jäv 
 
Sammanfattning 
Jäv är när en person är partisk eller när det finns någon omständighet som gör 
att personens opartiskhet kan ifrågasättas. Olika typer av jäv är sakägarjäv, 
intressejäv, ställföreträdarjäv, ombudsjäv, delikatessjäv och tillsynsjäv. 
Bestämmelser om jäv för förtroendevalda finns i 6 kap 28-32 §§ 
Kommunallagen och gäller för bygg- och miljönämnden samt anställda (7 kap 
4 § Kommunallagen).  
 
Det finns en skyldighet att självmant anmäla jäv. Om frågan om jäv uppkommit 
mot någon som inte själv anser sig jävig ska nämnden fatta beslut i frågan om 
jäv. Den som frågan gäller får då inte delta i prövningen av jävsfrågan, om 
nämnden är beslutsför utan denne. 
 
En förtroendevald som är jävig i ett ärende hos en nämnd får inte delta eller 
närvara vid handläggningen av ärendet.  
 
Ordförande frågar närvarande på sammanträdet om någon av de närvarande 
anmäler jäv.  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar till protokollet att ingen närvarande anmäler jäv. 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 52 
 
Frågestund för allmänheten  
 
Sammanfattning 
Allmänheten ges tillträde till dagens sammanträde med bygg- och 
miljönämnden i enlighet med beslut från kommunfullmäktige i Åstorp den 31 
maj 1999, §§ 48-49. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Då allmänheten finns närvarande ajourneras mötet för att besvara frågor på 
dagordningen. 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 53 
 
Beslut om samråd för detaljplan för del av Hyllinge 36:3, "Lydinge 
Villapark, etapp 1” 
Dnr BMND 2021/15 
 
Sammanfattning 
Den 5 maj 2021 beslutade kommunstyrelsen om positivt planbesked för 
Hyllinge 36:3 och planarbetet startade omgående. Syftet är att möjliggöra en ny 
stadsdel i södra Hyllinge i ett kollektivtrafiknära läge. Planen kommer även att 
möjliggöra för en förskola, centrumverksamhet och allmänna ytor som parker 
och gator. Planen täcker en stor yta samt bedöms innebära en stor påverkan på 
allmänheten varför den handläggs med ett utökat förfarande. Detaljplanen har 
tagits fram via konsult. 
 
Området är utpekat i gällande översiktsplan som utbyggnadsområde för 
bostäder. Anledningen till att området förblivit oexploaterat är de 
kraftledningar som löper genom området. Exploatören har fört en dialog med 
kraftbolaget och man ser nu en möjlighet att gräva ner kraftledningarna och 
möjliggöra bostadsutveckling. 
 
Föredragande: Planarkitekter Lina Bengtsson, Niklas Andersson och Emma 
Karlsson. 
 
Beslutsunderlag 
VA-utredning, Landskapsprojektörerna, daterad 2022-04-13  
Tjänsteskrivelse Lina Bengtsson, daterad 2022-04-08  
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2022-04-08  
Plankarta, daterad 2022-04-08  
PM-Protokollsanteckningar Lydinge-svar, daterad 2022-04-08 
Illustrationsplan, daterad 2022-03-24  
Bullerutredning, daterad 2022-03-16 
Trafik- och parkeringsutredning, daterad 2022-03-17 
Fastighetsförteckning, daterad 2022-03-11 
Markteknisk undersökning, daterad 2022-02-24  
PM Geoteknik och markmiljö, daterad 2022-02-24  
UBM, daterad 2021-12-20 
Beslut från Bmnau § 44, 2022-04-04 
 
Yrkanden 
Ulf Liljankoski (C) yrkar att ärendet återremitteras för att 

- jordbruksmarken ska tas bort från planområdet.  
- invänta information om kostnaden för markförläggning av kraftledningar 

samt förtydligande om vem som står för den kostnaden. 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 53 (forts.) 
 
Yrkanden forts. 
Joakim Sandberg (M) yrkar att godkänna samrådshandlingarna och gå ut på 
samråd med detaljplan för del av Hyllinge 36:3 ”Lydinge Villapark, etapp 1”. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till Joakim Sandbergs (M) yrkande. 
 
Ordförande yrkar bifall till Joakim Sandbergs (M) yrkande. 
 
Ulf Cronbring (S) yrkar bifall till Joakim Sandbergs (M) yrkande. 
 
Bo Bengtsson (S) yrkar bifall till Joakim Sandbergs (M) yrkande. 
 
Hampus Svensson (SD) yrkar bifall till Joakim Sandbergs (M) yrkande. 
 
Ola Nilsson (L) yrkar bifall till Joakim Sandbergs (M) yrkande. 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ulf Liljankoskis (C) återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
 
Ordförande prövar Joakim Sandbergs (M) yrkande med bifallsyrkande från Rolf 
Lundqvist (SD), ordförande, Ulf Cronbring (S), Bo Bengtsson (S), Hampus 
Svensson (SD) och Ola Nilsson (L) och finner att Joakim Sandbergs (M) 
yrkande vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner samrådshandlingarna och går ut på samråd 
med detaljplan för del av Hyllinge 36:3, "Lydinge Villapark, etapp 1”.  
 
Reservationer 
Ulf Liljankoski (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och 
meddelar att en skriftlig reservation kommer att lämnas in före justering av 
protokollet. Se protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras 
Plankontoret 
Akten  
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 54 
 
Beslut om samråd för detaljplan för fastigheten Björnen 8, "Kvarteret Stiftet" 
Dnr KSFD 2019/07 
 
Sammanfattning 
Den 6 mars 2019 gav kommunstyrelsen positivt planbesked för ändring av 
detaljplan över Björnen 8 i Åstorps tätort. Syftet var att medge bostäder samt 
en högre byggnadshöjd. Under sommaren 2020 ändrade sökande intentionen 
för planen och ett omtag gjordes.  
 
Ändringar som genomförts sedan planbeskedet är att ändamålet utökats från 
enbart bostäder till bostäder, vård och centrum. Syftet är att ta fram en flexibel 
plan som medger sökandes förslag till vårdboende samt möjliggöra för 
centrumverksamheter i bottenplan. I samband med omtaget ändrades 
planförfarandet och idag är det en ny plan som tas fram genom ett 
standardförfarande. 
 
Föredragande: Lina Bengtsson, planarkitekt 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Lina Bengtsson, daterad 2022-03-28  
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2022-02-18 
Plankarta, daterad 2022-02-18 
Fastighetsförteckning, daterad 2021-12-17 
Trafikbullerutredning, daterad 2021-11-15  
Trafikräkning, daterat 2021-11-11  
UBM, daterad 2020-09-10  
Solstudie, daterad 2020-09-10  
Beslut om planstart, daterat 2019-03-06 
Beslut från Bmnau § 45, daterat 2022-04-04 
 
Yrkanden 
Joakim Sandberg (M) yrkar att godkänna samrådshandlingarna och gå ut på 
samråd med detaljplan för Björnen 8 ”Kvarteret Stiftet”.  
 
Ulf Liljankoski (C) yrkar att ärendet återremitteras för att omarbeta detaljplanen 
så att kvarteret utformas som ett slutet kvarter där parkeringsplatserna förläggs 
på innergården, alternativt under kvarteret och inte längs med väg eller trottoar.   
 
Ordförande yrkar bifall till Joakim Sandbergs (M) yrkande. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till Joakim Sandbergs (M) yrkande. 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 54 (forts.) 
 
Beslutsgång 
Ordförande ställer Ulf Liljankoskis (C) återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
 
Ordförande prövar Joakim Sandbergs (M) yrkande med bifallsyrkande från 
ordförande och Rolf Lundqvist (SD) och finner att Joakim Sandbergs (M) 
yrkande vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner samrådshandlingarna och går ut på samråd 
med detaljplan för Björnen 8 ”Kvarteret Stiftet”.  
 
Reservationer 
Ulf Liljankoski (C) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande och 
meddelar att en skriftlig reservation kommer att lämnas in före justering av 
protokollet. Se protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
 
Expedieras 
Akten 
Plankontoret 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 55 
 
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 mars följer budget och årsprognosen visar inte 
på någon avvikelse gentemot budget. 
 
Föredragande: Emelie Jörlöv, controller    
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Emelie Jörlöv och Camilla Eriksson, 2022-04-07 
Uppföljning bygg- och miljönämnden mars 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen för mars 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 mars med 
tillhörande årsprognos. 
 
 
Expedieras 
Akten 
Avdelningen för ekonomi och analys 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 56 
 
Beslut om omvärldsanalys och ekonomiska behov 2023 
Dnr BMND 2022/15 
 
Sammanfattning 
Inför varje års budgetberedning ska varje nämnd ta fram en omvärldsanalys 
som beskriver hur externa faktorer påverkar verksamheten. En omvärldsanalys 
har tagits fram och till denna har bedömningen av de ekonomiska behoven för 
2023 lagts. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef och Anders Aronsson, 
miljöchef. 

 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, 2022-03-24 
Omvärldsanalys och ekonomiska behov 2023 
Byggkontorets statistik och utvecklingsbehov, Gustaf Classon, 2022-03-24 
Bygg och resurser, Camilla Eriksson, 2021-11-25 
Digitalisera detaljplaner, Nina Sandberg, 2022-01-25 
Revisionens granskningsrapport av myndighetsutövningen, 2020-04-07 
Kartläggning SBE 2014 
Beslut från Bmnau § 42, 2022-04-04 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna omvärldsanalysen och de ekonomiska behoven 
2023 och skicka materialet vidare till kommunens budgetberedning. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner omvärldsanalysen och de ekonomiska 
behoven 2023 och skickar materialet vidare till kommunens budgetberedning. 
 
 
Expedieras 
Akten 
Avdelningen för ekonomi och analys 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 57 
 
Förslag till riktlinjer för häckar och växtlighet 
Dnr BMN-2022-204 
 
Sammanfattning 
Tydliga riktlinjer för häckar och växtlighet i Åstorps kommun saknas. För att 
ge tydlig information till kommuninvånare och även ge förutsättningar för ett 
effektivt tillsynsarbete behöver riktlinjer tas fram. 
 
Enligt praxis så väger en kommuns riktlinjer gällande häckar och växtlighet 
tungt. Därför är det viktigt att riktlinjer är tydliga med vilka höjd- och 
längdmått som gäller men samtidigt medger vissa undantag. 
 
Byggkontoret har därför tagit fram ett förslag till riktlinjer för häckar och 
växtlighet. Remissvar har inkommit från tekniska kontoret och 
kommunikationsenheten. 
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ulf Montinell 2022-04-07 
Reviderat förslag till riktlinjer för häckar och växtlighet, BMN 2022-204-5 
Informationsblad Helsingborgs kommun 
Remiss angående riktlinjer för häckar och växtlighet, BMN 2022-204-2 
Remissvar Kommunikationsenheten, BMN 2022-204-3 
Remissvar Tekniska kontoret, BMN 2022-204-4 
Beslut från Bmnau § 49, 2022-04-04 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att anta förslaget till riktlinjer för häckar och växtlighet. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar förslaget till riktlinjer för häckar och växtlighet. 
 
 
Expedieras  
Akten 
Byggkontoret 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 58 
 
Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) - En plan för strategisk 
samhällsplanering med fokus på industri och näringsliv  
Dnr BMND-2022-11, KSFD 2021/281 
 
Sammanfattning 
Åstorpsalliansen (M, L, KD) väckte den 13 december 2021 en motion i 
kommunfullmäktige: ”En plan för strategisk samhällsplanering med fokus på 
industri och näringsliv". Detta är en bred motion som omfattar arbete som bedrivs 
på olika nivåer i samhällsplaneringsprocessen, liksom över förvaltningsgränser.  
 
Svaret från samhällsbyggnadsförvaltningen är utformat utifrån förvaltningens 
arbete och roller. Motionen föreslår ett flertal åtgärder som kräver både uppdrag 
och finansiering. Dessa hanteras till exempel i samband med budgetberedning en 
gång årligen. Det finns en utmaning i att en förvaltning tar fram planer och 
strategiska dokument, medan andra förväntas genomföra desamma. Idag finns 
flera tjänstemannaforum inom samhällsbyggnadsområdet, med bland andra 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och Kommunstyrelseförvaltningen. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef  
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, daterad 2022-03-28 
Svar till motion från Åstorpsalliansen, Camilla Eriksson, daterat 2022-03-28 
Åstorpsalliansens motion: En plan för strategisk samhällsplanering med fokus på 
industri och näringsliv, daterad 2021-12-13 
Protokoll från KF 2021-12-13, § 208 
Beslut från Bmnau § 48, 2022-04-04 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen som besvarad 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.  
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att anse motionen som 
besvarad med hänvisning till tjänsteskrivelsen.  
 
Expedieras  
Akten 
Kommunfullmäktige 
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PROTOKOLL 
2022-04-19 

Bmn § 59 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
A/ Plankontoret informerar: 
- Plankontoret kommer att anordna ett fysiskt samrådsmöte gällande 
detaljplanen för ”Lydinge Villapark” den 5 maj, kl. 19.00 på Lydinge Resort.  
 
- Förslaget om att bygg- och miljönämnden ska vara remissinstans innan 
kommunstyrelsen fattar beslut om planbesked har diskuterats och lagts ner. 
 
- Uppdatering om pågående planarbete för Prästamarken som avses lämnas in 
till nämnden för beslut om samråd i maj. 
 
B/ Julia Engström, byggnadsinspektör, informerar: 
- Möte med Familia köpcentrums nya ägare angående företagets byggplaner på 
fastigheten. 
 
- Mark- och miljödomstolens dom i mål om ansökan om utdömande av vite i 
rivningsärende. 
 
- Ola Nilsson, ledamot i bygg- och miljönämnden har lämnat in en ansökan om 
bygglov. Byggkontorets bedömning utifrån handlingarna i ärendet är att 
tilltänkta åtgärder inte är planstridiga och att besluten i ärendet kan fattas av 
byggkontoret på delegation. 
 
C/ Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, informerar: 
Ärendet om antagande av bevarandeprogram för Hyllinges tätort kommer att 
behandlas på nämndens sammanträde i maj.  Om förslaget godkänns avser 
förvaltningen att anordna en medborgardialog där framtaget material 
presenteras för allmänheten, preliminärt den 2 juni på Folkets hus i Hyllinge.  
  
Förvaltningen tittar på möjligheten att ordna ett tält på Torparedagarna i stället 
för ett öppet hus på Kulturhuset Björnen i sommar.   
 
D/ Anders Aronsson, miljöchef, informerar: 
- Gemensam tillsyn med polisen inom livsmedel och försäljning av tobak. 
 
- Tekniska kontoret och miljökontoret har genomfört ett platsbesök på 
Prästamarken för att titta på naturreservatets behov av skötsel. Under besöket 
konstaterades att ekarna i området behöver skötas bättre. Tekniska kontoret 
kommer att ta fram en åtgärdsplan. 
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- En medarbetare på miljökontoret kommer att vara föräldraledig fr.o.m. 
september.  Rekrytering av en vikarie pågår. 
 
- Miljökontoret arbetar med tillsyn av årliga köldmedierapporter och har hittills 
fattat beslut om miljösanktionsavgift i sex ärenden.  
 
- Miljökontoret och NSR gör besök på restauranger och kontrollerar 
hanteringen av matavfall.  
 
- Centralkökets månadsvis mätning av matsvinn på skolor. 
 
E/ Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare, informerar 
- Uppdatering om nämndens studiebesök den 31 maj 2022.  Den dagen kommer 
nämnden att besöka kommunens fastighet på N. Vallgatan, Söderåsens Biopark 
i Bjuv och Plan- och byggförvaltningen i Perstorp. 
 
- Upphandlingen av ett nytt systemet för nämndadministration är nu avklarad. 
Leverantören är Sokigo och ärendehanteringssystemet är Evolution.  
Förberedelserna för införandet av det nya systemet drar i gång i slutet av april. 
  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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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 2022-03-01 – 2022-03-31, 
dnr BMND 2022/7 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 2022-03-01 – 2022-03-31, 
dnr BMND 2022/7 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 2022-03-01 – 2022-03-31, 
dnr BMND 2022/7 
Tekniska samråd, startbesked och slutbesked, ärendelista 2022-03-01 – 2022-
03-31, dnr BMND 2022/7 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar redovisningen till protokollet. 
 
 
Expedieras  
Akten 
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Anmälningar 
 
Sammanfattning 
 
Rad nr   Datum          Händelse       Dnr 

01 2022-03-29 Dom 
Mark- och miljödomstolen i Växjö, i mål om 
utdömande av vite på fastigheten Kvidinge 201:2 

BMN-2019-110 

02 2022-03-22 Dom 
Mark- och miljödomstolen i Växjö, gällande 
överklagat beslut om föreläggande och vite på 
fastigheten Orren 5 

BMN-2019-819 

03 2022-03-20 Överklagan 
Privatperson, beslut om marklov på Sparvugglan 4 

BMN-2021-49-52 

04 2022-03-21 Överklagan 
Privatperson, beslut om marklov på Sparvugglan 4 

BMN-2021-49-54 

05 2022-03-22 Underrättelse 
Lantmäteriet, ansökan om fastighetsreglering 
berörande Backsippan 5 samt 28 

BMN-2022-108-4 

06 2022-03-21 Underrättelse 
Lantmäteriet, avslutad förrättning i ärende om 
avstyckning från Hyllinge 3:61 

BMN-2022-108-5 

07 2022-03-29 Underrättelse 
Lantmäteriet, ansökan om avstyckning från Broby 57:1 

BMN-2022-108-6 

08 2022-04-01 Underrättelse 
Lantmäteriet, ansökan om fastighetsreglering av 
Nyvång 1:101, 1:102 och 1:338 

BMN-2022-108-8 

09 2022-03-31 Underrättelse 
Lantmäteriet, avslutad förrättning i ärende om 
fastighetsreglering berörande Åstorp 113:1 m.fl. 

BMN-2022-108-9 

10 2022-04-11 Dataskyddsombudets kommunövergripande 
åtgärdsplan till Åstorps kommun 

BMND 2022-20 

11 2022-04-04 Ramavtal med Kreera samhällsbyggnad 
Avser konsult,- och utredningstjänster inom området 
trafik-, väg/gata och landskap 

BMND 2022/66 

12 2022-04-04 Ramavtal med ÅF-Infrastructure AB 
Avser konsult,- och utredningstjänster inom området 
trafik-, väg/gata och landskap 

BMND 2022/66 

13 2022-04-04 Ramavtal med Lektus Sweden AB 
Avser konsult,- och utredningstjänster inom området 
trafik-, väg/gata och landskap 

BMND 2022/66 

14 2022-04-04 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 
sammanträdesdatum 2022-04-04 

  

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar anmälningarna till protokollet. 
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Övrigt 
 
Inget övrigt att notera till protokollet. 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

20(20) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-04-19 

PROTOKOLLSBILAGOR 
1. Protokollsanteckning från Centerpartiet § 53 
2. Protokollsanteckning från Centerpartiet § 54 

 
  



 
 
 

Reservation med synpunkter och förslag på hantering 
av ärende: ”Beslut om samråd för detaljplan för del 
av Hyllinge 36:3 ’Lydinge Villapark, etapp 1’” 

Vi reserverar oss mot beslutet om att skicka detaljplanen på samråd. Framför allt av följande 
anledningar, samt övriga medskick som inte förändrats sedan beslut i arbetsutskottet 2022-04-
04: 

1. Jordbruksmarken måste exkluderas från planområdet.
Som kommun måste vi, och har ett ansvar att blicka över hela kommunen för att se om
det finns alternativ mark som kan bebyggas innan vi anser att det är lämpligt att bebygga
jordbruksmark. I dag finns det till exempel hårdgjorda ytor i form av parkeringsplatser
längs med Ormastorpsgatan, Idrottsgatan och Ekebrogatan där möjlighet till
nybyggnation finns (fler liknande områden kan finnas). Prioritera att ta denna typ av
hårdgjord mark i anspråk för bostadsbebyggelse innan jordbruksmark bebyggs (det lyckas
många andra kommuner med).

2. Kostnader avseende markförläggning av kraftledningar måste belysas bättre innan vi
som kommun kan säga att marken är lämplig för bebyggelse, samt måste det
förtydligas att kommunen/skattebetalarna inte ska stå får denna kostnad.
Argumentet att jordbruksmark måste tas i anspråk för att bekosta markförläggandet av
kraftledningarna framstår som ett svepskäl då vare sig exploatör eller förvaltning idag vet
vad det kommer att kosta.

Fördjupning; 

Jordbruksmark – exkluderas från planområdet 
Jordbruksmark är en ändlig resurs som inte går att återställa om vi bygger bort den. Det föreslagna 
området omfattar ett stort område med ett stort antal bostäder. Bostadsbyggandet är absolut ett 
stort och viktigt samhällsintresse. Jordbruksmarken är likaså ett stort och viktigt samhällsintresse. 
Plockas befintligt område, som idag utgörs av jordbruksmark, bort, kvarstår fortfarande stora delar 
av föreslagen bostadsbebyggelse. 

Vår bedömning är att, även om området idag är utpekat som ”Sammanhängande 
bostadsbebyggelse” i översiktsplan 2021 så bör följande aspekter beaktas: 

1. Att det förändrade världsläget med Ukrainakrisen, som medför att behovet av lokal
försörjning ökar än mer i vikt än tidigare, och därför medför en ny dimension av
komplexitet än vad som gällde när Översiktsplan 2021 arbetades fram.

2. Att jordbruksmark enbart ska bebyggas som en sista utväg när inga andra alternativ finns.

Med detta vill vi göra det tydligt att vi anser att den del som omfattas av jordbruksmark i 
liggande förslag till detaljplan ”för del av Hyllinge 36:3 ’Lydinge Villapark, etapp 1’” ska tas bort 
från planområdet. 

Kostnader avseende markförläggning av kraftledningar – kommunens 
ekonomi ska inte belastas 
I planbeskrivningen framgår inte vem som kommer att bekosta markförläggningen av 
kraftledningar. Likaså tycks dessa planer på att markförlägga kraftledningarna befinna sig i ett 
tidigt skede. 
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Om vi som kommun ska besluta att det, i enlighet med plan-och bygglagen, är lämplig 
markanvändning måste vi påvisa att det finns samhällsekonomisk möjlighet och genomförbarhet i 
att markförlägga ledningarna. I annat fall riskerar vi att hamna i en långdragen rättsprocess där vi 
kan komma att utkrävas skadestånd för att ha planlagt marken på ett icke-ändamålsenligt som 
medför att exploatören lider ekonomisk skada. 

För att kunna avgöra om det är möjligt och ekonomiskt rimligt att markförlägga kraftledningarna 
ska: 

1. Dialogen som förs mellan exploatör och kraftbolag framgå tydligare genom att dialogen 
finns att tillgå i kommunens diarium. 

2. Kommunen delta aktivt i de diskussioner som förs mellan exploatör och kraftbolag. 
3. En kostnadsuppskattning för att förlägga kraftledningarna i marken framgå i 

planbeskrivningen. 
4. Ett förtydligande om att det är exploatören som bekostar markförläggandet av 

kraftledningarna (oavsett om det är på kvartersmark eller allmän plats) samt ska detta 
framgå i exploateringsavtal. 

Med detta vill vi göra det tydligt att det redan i samrådsskedet ska tas fram ett utkast till 
exploateringsavtal som tydliggör vilka kostnader som detaljplanen medför avseende 
markförläggandet av kraftledningarna och att dessa kostnader bekostas av exploatören 
och inte av kommunen. 

 

Kostnader för iordningsställande av allmän platsmark – 
skattekollektivet ska inte belastas 
I planbeskrivningen framgår det att ett exploateringsavtal ska upprättas som reglerar 
iordningsställande av allmän platsmark. Hur detta avtal är tänkt att utformas bör framgå i tidigt 
skede.  

Det är av stor vikt att skattekollektivet/skattebetalarna inte bekostar allmänplats mark, så som 
gator, parker med mera som enbart är en konsekvens av exploatörens planer för området. 

Med detta vill vi göra det tydligt att det redan i samrådsskedet ska tas fram ett utkast till 
exploateringsavtal som tydliggör vilka kostnader som detaljplanen medför avseende 
iordningsställande av allmänplatsmark, och hur dessa kostnader avses att fördelas mellan 
kommun och exploatör.  

Viktiga aspekter som måste hanteras bättre 
• Jordbruksmark: Ta bort jordbruksmarken från detaljplanen. Förtäta inom övriga delar av 

detaljplanen som kompensation – befintlig kulturmiljö bör inte vara det som begränsar 
förtätning - det går att kombinera befintliga kulturmiljövärden med en varsamt ökad 
exploatering. 

• Iordningsställande av allmän platsmark: Anläggandet av allmän plats ska så långt som 
möjligt bekostas av exploatör – detta bör framgå av ett utkast till exploateringsavtal – 
huvuddragen för exploateringsavtalet bör förtydligas i planbeskrivning och en 
kostnadsberäkning bör framgå i planbeskrivning. 

• Markförlägga kraftledningar: Dialog mellan aktör och kraftbolaget bör framgå i 
beslutsunderlag. Hur långt har man kommit? Vad uppskattas kostnaden för 
markförläggandet av ledningar bli? Vem betalar markförläggande av kraftledningarna? 
Dialogen med kraftbolag ska finnas med i vårt diarium och kommunens representanter 
bör vara aktiva i denna dialog. Det ska framgå i planbeskrivning vem som bekostastar 
markförläggning av ledningar. 

• Dagvattenutredning ska utföras innan samråd, och detaljplanen anpassas efter 
utredningen.  Vi har sedan tidigare stora problem i Hyllinge. Att inte hantera det i tidigt 
skede kan medföra stora problem och förseningar i senare skede. 

• Konsekvenser för Målarkalk/befintlig verksamhet: Det saknas konsekvensanalys 
avseende konsekvenser för Målarkalk. Hur påverkas Målarkalks verksamhet? Hur ställer 
sig Målarkalk till föreslagen detaljplan? Utred frågan i planarbetet.  

• Känslig markanvändning: Klarar vi kravet på KM (känslig markanvändning)? Förtydliga 
med slutsats från utredning. Vem betalar för eventuell sanering? 

• Riskanalys golfbana/bostäder: Det saknas en riskanalys avseende bostädernas närhet 
till golfbana. Vilka risker medför detta och hur hanteras eventuella risker? 

• Långa/stora kvarter bör delas upp: Dela upp långa/stora kvarter. Här sätter vi strukturer 
som varar långt längre än 100 år. Vem vet om vi behöver utveckla området och anlägga 
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vägar söderut. Lämpligt är att skapa reservat med hjälp av allmän plats (detta kan 
användas för dagvattenhantering och i framtiden som eventuella gator för bil, gång cykel 
etc). Se röda streck på bild nedan avseende var vi föreslår att kvartersmarken delas upp 
med hjälp av allmän platsmark. 

Siktlinjer som bör bryta upp långa/stora kvarter. För eventuell framtida utveckling norrut. Kan 
användas för dagvattenhantering. Här sätter vi strukturer som varar mer än 100 år framåt. 

Övriga medskick till det fortsatta planarbetet 
• Exploatörs planförfattare bör delta och informera på nämnd.
• Förtydliga vad ”etapp 1” innebär. Vad innefattar etapp 1? Vilka är nästkommande etapper

och vad innebär de ur ett exploateringsperspektiv?
• Ändra till aktuell översiktsplan (2021) i handlingarna, just nu hänvisas till tidigare gällande

översiktsplan.
• När samråd blir aktuellt: Anordna ett fysiskt samrådsmöte där exploatörs, exploatörs

planförfattare och politiker även deltar.
• När samråd blir aktuellt: Skicka detaljplanen på remiss till de politiska partierna i Åstorps

kommun. Samrådstid bör vara minst 8 veckor för att det ska kunna hanteras.

Ulf Liljankoski 
Centerpartiet 
1:e vice ordförande Bygg- & miljönämnden 



 
 
 

Reservation med synpunkter och förslag på hantering 
av ärende: ”Beslut om samråd för detaljplan för 
fastigheten Björnen 8 Kvarteret stiftet’” 

Vi reserverar oss mot beslutet om att skicka detaljplanen på samråd. Framför allt av följande 
anledningar, samt övriga medskick som inte förändrats sedan beslut i arbetsutskottet 2022-04-
04: 

1. Kvartersstruktur ska regleras: Reglera kvartersstruktur. Ställ krav på att byggnader ska
”rama in” kvarteret. Parkeringsplatser ska inte ligga längs med vägen, utan på innegården
eller under kvarteret.

2. Ingen parkering ska placeras längs med trottoar/väg: Reglera att parkering ej får ske i
ytterkanter av kvarteret. Parkering ska förläggas inne i kvarteret, eller under kvarteret.
Detta för att skapa en attraktiv stadsmiljö, högre kvalité på stadbyggnadsgestaltning och
ökad trygghet, då det medför en tryggare upplevelse med bostäder i stället för parkering i
anslutning till gata/trottoar, samt en tryggare förvaring av bilar på innegård/under mark
som kan låsas. Vi vill inte ha mer ”hus på parkering”-kvarter i Åstorp centrum.

3. Nytt beslut bör tas när förvaltningen lämnat korrekt information till nämnden. Se
kommentar nedan.

Kommentar: 
På nämndsmötet 2022-04-19 meddelande förvaltningen att byggnadsnämnden inte har några 
juridiska möjligheter reglera byggnaders och parkeringsplatsers placering. Detta var en direkt 
felaktig information från förvaltningen till nämnden. Se bland annat plan- och bygglagen, 2 kap. 6 § 
”Vid planläggning, i ärenden om bygglov och vid åtgärder avseende byggnader som inte kräver lov 
enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken 
på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god
helhetsverkan, /…/”

Inget mer ”hus på parkering”-kvarter i Åstorp centrum – vi måste sluta 
förfula Åstorp centrum. 
Viktiga aspekter som måste hanteras bättre 

• Kvartersstruktur: Reglera kvartersstruktur. Ställ krav på att byggnader ska ”rama in”
kvarteret. Parkeringsplatser ska inte ligga längs med vägen, utan på innegården eller
under kvarteret.

• Ingen parkering längs med trottoar/väg: Reglera att parkering ej får ske i ytterkanter av
kvarteret. Parkering ska förläggas inne i kvarteret, eller under kvarteret. Detta för att
skapa en attraktiv stadsmiljö, högre kvalité på stadbyggnadsgestaltning och ökad
trygghet, då det medför en tryggare upplevelse med bostäder i stället för parkering i
anslutning till gata/trottoar, samt en tryggare förvaring av bilar på innegård/under mark
som kan låsas. Vi vill inte ha mer ”hus på parkering”-kvarter i Åstorp centrum.

• Parkeringstal: Hur många parkeringar beräknas behövas? Vad är MAX- och MIN-behov?
Löser man detta inom fastighet? Hur många p-plaster per bostad/BTA är det vi räknar på?
Vilka nyckeltal används per BTA/Bostad/Vård/Centrum? Vilken markanvändning är mest
parkeringsintensiv? Klarar området detta?

• Ingen parkering på allmän plats: I planbeskrivningen nämns att parkering kan ske längs
med kantparkering. Kantparkeringen är kommunal. Privat användning ska inte spilla över
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på kommunal mark. Parkeringsbehovet ska, till fullo, lösas inom kvartersmarks Tydliggör 
detta i planbeskrivningen. 

• Byggnadshöjd: Ur ett gestaltningsperspektiv och exploateringsperspektiv bör vi sätta en 
minsta höjd, till exempel minst 15 meter, samtidigt som vi begränsar till lämplig höjd (det 
kanske är 15 meter - undersök). För att undvika att bygga på jordbruksmark måste vi 
bygga högre. Hur högt kan vi bygga här och samtidigt få en varierande höjdsättning och 
lekfullt arkitektoniskt uttryck? Fånga till exempel upp höjd och utformning från Astern. 

• Markmiljö: Bedömning om KM och MKM saknas för delar av planområdet. Utredning bör 
biläggas samt utföras för delar som inte är utredda. Vem tar kostnaden för sanering och 
vad beräknas eventuell sanering att kosta? Utredningen bör utföras innan samråd. 

• Dagvatten: Dagvatten ska utredas. Innan samråd. 
• Exploatör bekostar delar av allmän platsmark: Exploatör ska ta kostnader som uppstår 

vid eventuellt behov av upprustning av kringliggande allmän plats. Detta bör även framgå i 
genomförandebeskrivningen och i utkast till exploateringsavtal. Upprustning som gynnar 
enskild aktör ska ej belasta skattekollektivet. 

Övriga medskick till det fortsatta planarbetet 
• Exploatörs arkitekt bör delta och informera på nämnd. 
• Ändra till aktuell översiktsplan (2021) i handlingarna, just nu hänvisas till tidigare gällande 

översiktsplan. 
• Det bör framgå vilken typ av vård är det som finns i åtanke – alltså vara tydliga med vilken 

typ av vårdform vi anser vara lämplig att förlägga här. Är det vårdbostäder som är aktuellt 
bör vi reglera det som markanvändning till exempel ”B1, vårdbostäder”. Vårdcentral 
inryms inom markanvändningen ”C, Centrum” och kräver inte  

• Kontrollera att bestämmelsen d1 inom det nordöstliga egenskapsområdet är korrekt 
angiven i kvadratmeter. Får en fastighet om 1000 kvadratmeter plats inom området? 
 

 
 
Ulf Liljankoski 
Centerpartiet 
1:e vice ordförande Bygg- & miljönämnden 


	Protokoll Bygg- och miljönämnden 2022-04-19
	Bmn § 50  Fastställande av föredragningslista
	Bmn § 51  Fråga om jäv
	Bmn § 52  Frågestund för allmänheten
	Bmn § 53  Beslut om samråd för detaljplan för del av Hyllinge 36:3, "Lydinge Villapark, etapp 1”
	Bmn § 54  Beslut om samråd för detaljplan för fastigheten Björnen 8, "Kvarteret Stiftet"
	Bmn § 55  Ekonomisk uppföljning
	Bmn § 56  Beslut om omvärldsanalys och ekonomiska behov 2023
	Bmn § 57  Förslag till riktlinjer för häckar och växtlighet
	Bmn § 58  Motion från Åstorpsalliansen (M, L, KD) - En plan för strategisk samhällsplanering med fokus på industri och näringsliv
	Bmn § 59  Information från samhällsbyggnadsförvaltningen
	Bmn § 60  Redovisning av delegationsbeslut
	Bmn § 61  Anmälningar
	Bmn § 62  Övrigt
	PROTOKOLLSBILAGOR

	§ 53 Reservation 2022-04-19 Hyllinge Lydinge DP
	§ 54 Reservation 2022-04-19 Björnen 8 DP

