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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
PROTOKOLL 2022-06-23 

Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1:a vån, kl. 18:30 – 21:35 
Ajournering 20:00-20:40   

Beslutande och 
ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Deltagande 
Tjänstemän 

 
 

 
 

Anders Aronsson, miljöchef 
Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
Emma Karlsson, planarkitekt (§§ 83-89) 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
Julia Engström, byggnadsinspektör 

Jörgen Wallin, teknisk chef   
Niklas Andersson, planarkitekt (83-89 §§) 
Raquel Zuniga, nämndsekreterare 
Rebecka Christoffersson, miljöinspektör  
(83-90 §§) 

Övriga 
deltagare 

 

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

Plats och tid för 
justering 

Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler, 29 juni 2022, kl. 15.00. 

 
 

Sekreterare Raquel Zuniga Saenz §§ 83 – 99 
  
 
   

Ordförande Menaid Nocic (S)  
  

 
 

 

(1) Justerande Rolf Lundqvist (SD)  
 

 
 
 
 

 

(2) Justerande Ulf Cronbring (S)  

 
 
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

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

ra
nd
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än
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gö

ra
nd
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§ §  

ORDINARIE 

  

Ja Nej Avstår Ja Nej Avstår 

Menaid Nocic (S)  
Ordförande 

X X       

Ulf Liljankoski (-)  
1:e vice ordförande 

X X       

Joakim Sandberg (M)  
2:e vice ordförande 

X X       

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

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

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

ERSÄTTARE         
Bo Bengtsson (S) X        

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

 Sebastian Mateescu (M)  
tjg §§ 83-99       

X X       

Hampus Svensson (SD)        ---        
Totalt 12 9       

 
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
Bmn § 83  Fastställande av föredragningslista ........................................................ 4 
Bmn § 84  Fråga om jäv .......................................................................................... 5 
Bmn § 85  Information från samhällsbyggnadsförvaltningen ................................. 6 
Bmn § 86  Ekonomisk uppföljning .......................................................................... 8 
Bmn § 87  Beslut om samråd för detaljplan för del av Åstorp 112:43, ”Gamla 
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Bmn § 88  Yttrande över planbesked för fastigheten Kvidinge 201:2 .................. 10 
Bmn § 89  Beslut om granskning för detaljplan för Broby 50:2 m.fl. ................... 12 
Bmn § 90  Anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningsskada på fastigheten 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 83 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Sammanfattning 
Kallelse har skickats ut den 14 juni 2022 till ledamöter och ersättare samt 
anslagits på Medborgarportalen (https://medborgarportalen.astorp.se/). 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Behandling av ärenden hanteras i ordningsföljden i ovan redovisad 
innehållsförteckning. Bygg- och miljönämndens fastställer 
föredragningslistan. 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 84 
 
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 
Bygg- och miljönämnden noterar till protokollet att ingen närvarande anmäler jäv. 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 85 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
A/ Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, informerar: 
 
- Förstärkning på byggkontoret med två bygglovshandläggare som har anställts 
under perioden juni-december 2022. 
 
- Arkitektkontoret Arén har påbörjat arbetet med att ta fram ett 
bevarandeprogram för Kvidinge.  
 
- Samhällsbyggnadsförvaltningens öppet hus kommer att äga rum på 
Torparedagarna, den 2 juli, kl. 10-16. Nämndens förtroendevalda välkomnas att 
vara med i förvaltningens tält och träffa allmänheten.  
 
- Presentation av Åstorps kommuns positiva resultat i Svenskt Näringslivs 
enkätundersökning ”Företagsklimat” och SKR:s servicemätning Insikt. 
 
-  Medborgardialog kring bevarandeprogram Hyllinge arrangerades den 2 juni. 
 
- Samrådsmöte kring detaljplan för Prästamarken ägde rum den 1 juni. 
 
- En redogörelse av pågående uppdrag på samhällsbyggnadsförvaltningen 
presenterades för kommunstyrelsens arbetsutskott den 15 juni.  
 
- Kommunstyrelsen har återremitterat ärendet om parkeringsnormen till bygg- 
och miljönämnden för revidering av förslaget, så att nämndens synpunkter i 
beslut § 74, 2022-06-01 beaktas.   
 
- Ett ärende om att få i uppdrag att ta fram en centrumplan för Åstorps kommun 
med tillhörande medel kommer att tas upp på bygg- och miljönämndens 
sammanträde i augusti.    
 
B/ Julia Engström, byggnadsinspektör, informerar: 
 
- Möte med ett företag som vill bygga ett kyl- och fryslager i sydöstra Hyllinge.  
 
- Ärende om bygglov för tillbyggnad av kyl- och frysanläggning i Hyllinge. 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 85 (forts.) 
 
C/ Anders Aronsson, miljöchef, informerar: 
 
- Byggkontoret och miljökontoret har haft en träff med gränspolisen (RÖK 
grupp) och lokalpolisen gällande gemensam tillsyn.   
 
- Vikarierande miljöinspektör har anställts för perioden aug. 2022 – sept. 2023.  
 
- Samråd med Kvidinge Stenkross angående förlängning av täkttillstånd.  
 
- Miljökontoret har fått en förfrågan från länsstyrelsen om övertagande av B-
verksamheter.    
 
- Ärendet om ”uppmaning om framtagande av en handlingsplan för minskning 
av matsvinn”, som bygg- och miljönämnden skickade till kommunstyrelsen, har 
återremitterats till nämnden för beredning.  Miljökontoret kommer att fortsätta 
utöva tillsyn på centralköket och skolor och begära in handlingsplaner för att 
minska matsvinn.  
 
D/ Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare, informerar: 
 
- Kommunfullmäktige kommer att fatta beslut om nya reglementen för 
kommunstyrelsen och samtliga nämnder.  För bygg- och miljönämnden innebär 
det nya reglementet bl.a. att antalet ledamöter i nämnden och dess arbetsutskott 
minskas.   
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 86 
 
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. Årsprognosen visar inte på någon avvikelse gentemot budget. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, förvaltningschef 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Emelie Jörlöv och Camilla Eriksson, 2022-06-09 
Uppföljning bygg- och miljönämnden maj 2022 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna månadsuppföljningen för maj 2022 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 maj 2022 med 
tillhörande årsprognos. 
 
Expedieras 
Akten 
Ekonomiavdelningen  
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 87 
 
Beslut om samråd för detaljplan för del av Åstorp 112:43, ”Gamla vägen” 
Dnr KSFD 2017/224 
 
Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-10-04 att bevilja planbesked för ny 
detaljplan för Gamla vägen, del av Åstorp 112:43 (KS § 191). Planförslaget 
möjliggör för bostäder samt en mindre grönyta för omhändertagande av 
dagvatten. I samband med planarbetet har en riskutredning samt en 
bullerutredning tagits fram. 
 
Föredragande: Emma Karlsson, planarkitekt 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-25  
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2022-05-25  
Undersökning av betydande miljöpåverkan, 2022-05-25  
Rev. bullerutredning, daterad 2022-06-21 
Plankarta, daterad 2022-05-24  
Riskutredning, daterad 2021-09-28 
Beslut från Bmnau § 66, 2022-06-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna samrådshandlingar och gå ut på samråd med 
detaljplan för del av Åstorp 112:43 ”Gamla vägen”. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att detta bifalles. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner samrådshandlingar och går ut på samråd 
med detaljplan för del av Åstorp 112:43 ”Gamla vägen”. 
 
Reservationer 
Joakim Sandberg (M) meddelar att Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig 
mot beslutet och kommer att lämna in en protokollsanteckning.  Vid tidpunkten 
för justering har en protokollsanteckning inte inkommit.  
 
Ulf Liljankoski (-) reserverar sig mot beslutet och meddelar att en protokolls-
anteckning kommer att lämnas in. Se protokollsbilagor i slutet av protokollet.  
 
Expedieras  
Akten 
Plankontoret 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 88 
 
Yttrande över planbesked för fastigheten Kvidinge 201:2  
Dnr BMND-2022-14 
 
Sammanfattning 
Den 13 mars 2022 inkom en ansökan om planbesked för fastigheten Kvidinge 
201:2. Efter dialog mellan samhällsbyggnadsförvaltningen och sökande inkom 
en reviderad ansökan om planbesked 21 april 2022.  
 
Området används idag för bostad och är bebyggt. Syftet med ansökan är att 
möjliggöra för fler tillbyggnader än vad som är tillåtet i gällande detaljplan 
genom att ta fram en ny detaljplan som inte har korsmarkerad mark samt en 
högre exploateringsgrad. Ansökan om planbesked föregås av ett negativt 
bygglovsbeslut.  
 
I beredningen av ärendet inför kommunstyrelsens arbetsutskott har det 
framkommit önskemål från kommunalrådet om att inhämta ett yttrande från 
bygg- och miljönämnden. Ärendet har tidigare varit en fråga som hanterats 
länge av bygg- och miljönämnden och därför vill kommunstyrelsens 
arbetsutskott veta bygg- och miljönämndens inställning till ärendet. 
 
Föredragande: Emma Karlsson, planarkitekt 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2022-05-24  
Tjänsteskrivelse till kommunstyrelsens arbetsutskott, daterad 2022-05-16  
Start-PM, daterad 2022-05-16  
Reviderad planansökan, daterad 2022-04-21  
Planbesked ansökan, daterad 2022-03-16 
Beslut från Bmnau § 67, 2022-06-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden yttrar sig enligt följande: 

- Bygg- och miljönämnden bedömer att det pågående ärendet om 
rättelseföreläggande, som ännu inte har följts av fastighetsägaren, ska 
slutbehandlas innan ett beslut om planbesked fattas av kommunstyrelsen. 

 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande med bifallsyrkande från Rolf Lundqvist (SD) 
och finner att det vinner bifall. 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 88 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen: 

- Bygg- och miljönämnden bedömer att det pågående ärendet om 
rättelseföreläggande, som ännu inte har följts av fastighetsägaren, ska 
slutbehandlas innan ett beslut om planbesked fattas av kommunstyrelsen. 

 
Expedieras 
Akten 
Plankontoret 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 89 
 
Beslut om granskning för detaljplan för Broby 50:2 m.fl.  
Dnr KSFD 2016/337 
 
Sammanfattning 
Ett förslag till detaljplan har tagits fram för ett större verksamhetsområde söder 
om Åstorp. Förslaget möjliggör att området exploateras för verksamheter och 
platsen har för det ett strategiskt lämpligt läge intill E4:an. Platsen är utpekad i 
gällande översiktsplan, ÖP 2021, och har föregåtts av ett planprogram.  
Planarbetet har till största delen utförts av konsult genom tekniska kontoret, och 
sedan genom tekniskas projektledare med stöd av plankontoret.  
 
Syftet med detaljplanen är att utöka befintligt verksamhetsområde söderut och 
därigenom skapa goda förutsättningar för fler arbetstillfällen i framtiden.  
Planområdets södra del med koppling till Kölebäcken är en grön lunga där 
syftet är att skapa ett större sammanhängande kommunalt rekreationsstråk och 
omhänderta stora mängder dagvatten. Det ska finnas möjligheter att reflektera 
den gröna lungan vidare norrut i verksamhetsområdet. 
 
Föredragande: Niklas Andersson, planarkitekt 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Niklas Andersson, daterad 2022-05-25  
Planbeskrivning, daterad 2022-05-25  
Plankarta, daterad 2022-05-25  
Samrådsredogörelse, daterad 2022-05-25  
Behovsbedömning, daterad 2021-01-26  
Miljökonsekvensbeskrivning, daterad 2022-05-25  
Trafikutredning, daterad 2022-05-11  
VA-utredning, daterad 2022-04-12  
Bullerutredning, daterad 2022-04-22 
Riskutredning, daterad 2022-04-04  
Tekniskt PM Risk, daterad 2022-04-07  
Miljöteknisk markundersökning, daterad 2022-04-26  
Geoteknisk undersökning, daterad 2021-05-28  
Utredning samfälligheter Broby 50:2 m.fl. Åstorp, daterad 2020-12-21  
Planprogram och tillhörande behovsbedömning, daterad 2010-02-24 
Beslut från Bmnau § 68, 2022-06-07 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för överläggningar mellan partierna. 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 89 (forts.) 
 
Yrkanden 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar att godkänna granskningshandlingar och gå ut på 
granskning med detaljplan för Broby 50:2 m.fl. 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar Rolf Lundqvists (SD) yrkande och finner att det vinner 
bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner granskningshandlingarna och går ut på 
granskning med detaljplan för Broby 50:2 m.fl. 
 
Reservationer 
Joakim Sandberg (M) meddelar att Åstorpsalliansen (M, L, KD) reserverar sig 
mot beslutet och kommer att lämna in en protokollsanteckning.  Se 
protokollsbilagor i slutet av protokollet.  
 
Ulf Liljankoski (-) reserverar sig mot beslutet och meddelar att en 
protokollsanteckning kommer att lämnas in.  Se protokollsbilagor i slutet av 
protokollet. 
 
Expedieras 
Akten 
Plankontoret  
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 90 
 
Anmälan om avhjälpandeåtgärd för föroreningsskada på fastigheten 
Åstorp 113:154  
Dnr BMN-2022-422 
 
Sammanfattning 
Tekniska kontoret har kommit in med en anmälan om avhjälpandeåtgärder 
enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Anmälan 
avser efterbehandling av förorenade massor på och vid fastigheterna Åstorp 
113:154 och Åstorp 113:10 samt Åstorp 113:7. Åtgärderna kommer att bestå i 
övertäckning av förorenat material i vallarna och jord med halter av 
natriumsulfat över 1200 mg/kg VT. 
  
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef; Rebecka Christoffersson, miljöinspektör  
 
Beslutsunderlag 
Anmälan enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 
daterad 2022-05-06  
Karta över området, 5039-M  
WSP Orienteringskarta  
WSP Resultatrapport miljöteknisk provtagning ink bilagor, 2015-10-27  
WSP Översiktlig MKB Åstorp slutversion, 2016-01-13  
Protokoll från Kommunfullmäktige 2016-08-29 § 39  
Begäran om komplettering dnr: BMN-2022-422-3  
Komplettering från Tekniska kontoret dnr: BMN-2022-422-5  
Tjänsteskrivelse, Rebecka Christoffersson, daterad 2022-06-08  
Beslut från Bmnau § 73, 2022-06-07 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar bifall till förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen om att 
förelägga Åstorps kommun, Tekniska kontoret, organisationsnummer 212000-
0936, med stöd av 2 kap 2 och 3 §§, 10 kap 1 och 2 §§ samt 26 kap 9, 21 och 
22 §§ miljöbalken att vid genomförandet av anmälda åtgärder iaktta följande:  
 

1. Om inte annat följer av övriga punkter i föreläggandet ska 
genomförandet av saneringen samt uppföljning och kontroll utföras i 
överensstämmelse med vad sökande har uppgett i anmälan, daterad 
2022-05-06, om avhjälpande åtgärd inom fastigheten Åstorp 113:154.  

2. Tekniska kontoret i Åstorps kommun ska meddela tillsynsmyndigheten 
innan saneringsarbetet påbörjas och avslutas.  

3. Jord med natriumsulfat över 1200 mg/kg våtvikt inom berörda 
fastigheter ska tas omhand och övertäckas.  

4. Vidta de skyddsåtgärder mot damning, som är nödvändiga för att 
skydda omgivningen mot miljö- eller hälsorisker.  
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 90 (forts.) 
 
Yrkanden (fortsättning) 
 

5. De massor som används för övertäckning, ska komma från fastigheten 
Åstorp 113:10.  

6. Om något oförutsett inträffar i samband med schakt ska arbetet 
omedelbart avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas.  

7. Schaktning, lagring, omlastning och transport av förorenade jordmassor 
ska ske så att spridning av föroreningar till omgivningen så långt 
möjligt minimeras och på ett sådant sätt att läckage minimeras. 

8. Tätskiktet ska utformas så att det motsvarar kraven på en deponi. 
9. Om föroreningar som inte tidigare är kända påträffas ska 

tillsynsmyndigheten kontaktas omgående. 
10. Saneringen får endast ske helgfri vardag mellan kl. 7 och 18. 
11. Vatten som uppstår i saneringsschakt där det finns misstanke om 

förorening ska samlas upp, provtas och analyseras och omhändertas på 
ett godtagbart sätt. 

12. Samtliga analyser, såväl prover från uppschaktade jordmassor som 
prover från schaktbotten och schaktväggar, ska utföras av ett 
ackrediterat laboratorium. 

13. Förslag på kontrollprogram för grundvatten och ytvatten ska inkomma 
till tillsynsmyndigheten innan schaktarbete påbörjas. 

14. Åstorps kommun, Tekniska kontoret ska enligt åtagande i anmälan efter 
slutförd avhjälpandeåtgärd inkomma till tillsynsmyndigheten med en 
slutredovisning om avhjälpandeåtgärdens genomförande. Rapporten ska 
inkomma senast 3 månader efter att projektet avslutats. 

 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande.   
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande med bifallsyrkande från Rolf Lundqvist (SD) 
och finner att detta bifalles. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden förelägger Åstorps kommun, Tekniska kontoret, 
organisationsnummer 212000-0936, med stöd av 2 kap 2 och 3 §§, 10 kap 1 
och 2 §§ samt 26 kap 9, 21 och 22 §§ miljöbalken att vid genomförandet av 
anmälda åtgärder iaktta följande:  
 

1. Om inte annat följer av övriga punkter i föreläggandet ska 
genomförandet av saneringen samt uppföljning och kontroll utföras i 
överensstämmelse med vad sökande har uppgett i anmälan, daterad 
2022-05-06, om avhjälpande åtgärd inom fastigheten Åstorp 113:154.  
  



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 90 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämndens beslut (fortsättning) 
 

2. Tekniska kontoret i Åstorps kommun ska meddela tillsynsmyndigheten 
innan saneringsarbetet påbörjas och avslutas.  

3. Jord med natriumsulfat över 1200 mg/kg våtvikt inom berörda 
fastigheter ska tas omhand och övertäckas.  

4. Vidta de skyddsåtgärder mot damning, som är nödvändiga för att 
skydda omgivningen mot miljö- eller hälsorisker.  

5. De massor som används för övertäckning, ska komma från fastigheten 
Åstorp 113:10.  

6. Om något oförutsett inträffar i samband med schakt ska arbetet 
omedelbart avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas.  

7. Schaktning, lagring, omlastning och transport av förorenade jordmassor 
ska ske så att spridning av föroreningar till omgivningen så långt 
möjligt minimeras och på ett sådant sätt att läckage minimeras. 

8. Tätskiktet ska utformas så att det motsvarar kraven på en deponi. 
9. Om föroreningar som inte tidigare är kända påträffas ska 

tillsynsmyndigheten kontaktas omgående. 
10. Saneringen får endast ske helgfri vardag mellan kl. 7 och 18. 
11. Vatten som uppstår i saneringsschakt där det finns misstanke om 

förorening ska samlas upp, provtas och analyseras och omhändertas på 
ett godtagbart sätt. 

12. Samtliga analyser, såväl prover från uppschaktade jordmassor som 
prover från schaktbotten och schaktväggar, ska utföras av ett 
ackrediterat laboratorium. 

13. Förslag på kontrollprogram för grundvatten och ytvatten ska inkomma 
till tillsynsmyndigheten innan schaktarbete påbörjas. 

14. Åstorps kommun, Tekniska kontoret ska enligt åtagande i anmälan efter 
slutförd avhjälpandeåtgärd inkomma till tillsynsmyndigheten med en 
slutredovisning om avhjälpandeåtgärdens genomförande. Rapporten ska 
inkomma senast 3 månader efter att projektet avslutats. 

 
Protokollsanteckningar 
Joakim Sandberg (M) meddelar att Åstorpsalliansen (M, L, KD) kommer att 
lämna in en protokollsanteckning.  Se protokollsbilagor i slutet av protokollet. 
 
Expedieras  
Akten 
Miljökontoret 
Åstorps kommun/Tekniska kontoret 
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 91 
 
Dialog kring ärendeberedning och hantering av sammanträden under 
mandatperioden 2018-2022 
Dnr BMND 2022/31 
 
Sammanfattning 
Samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljönämnden för en dialog 
kring förvaltningens arbete med ärendeberedning och hantering av 
sammanträdena under mandatperioden 2018-2022.   
 
Under dialogen lämnar nämndens förtroendevalda synpunkter på 
tjänsteskrivelsernas innehåll och utformning, omfattning av beslutsunderlag, 
hantering av sammanträden, deltagande på distans, föredragning av ärenden, 
protokollens innehåll och utformning samt behov av interna utbildningar. 
 
En sammanställning av inkomna synpunkter samt åtgärder kommer att 
presenteras på nämndens sammanträde i september. 
 
Föredragande: Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare; Raquel Zuniga Saenz, 
nämndsekreterare. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  
 
Expedieras 
Akten  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 



Bygg- och miljönämnden 

Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 92 

Ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten Hyllinge 4:95  
Dnr BMN-2022-199 

Sammanfattning 
En ansökan om fasadändring har inkommit från fastighetsägaren av Hyllinge 
4:95 med adressen (personuppgift borttagen) i Hyllinge. Fastighetsägaren vill 
ändra från rött taktegel till svart plåt och måla den gula tegelfasaden vit.  

Den berörda fastigheten ingår i en grupp av hus på Åkaregatan som är med i det 
framtagna bevarandeprogrammet i Hyllinge. Husen är från 1962 och är tidstypiska 
tegelvillor. Dessa hus har fått bevarandeklassningen gul, vilket innebär att 
fasadkaraktären ska bibehållas vad gäller utformning, material och kulörval. En 
fasadändring som berör färgen på taket och ändring av fasadens färg bedöms stå i 
strid mot bevarandeprogrammets intentioner. 

Sökande har yttrat sig inför ett negativt beslut i ärendet. Yttrandet ändrar inte 
byggnadsinspektörens bedömning att bygglovet ska avslås.  

Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2022-05-25  
Bevarandeplan, Åkaregatan, BMN-2022-199-14  
Yttrande från sökande, BMN-2022-199-12  
Bild 8, Åkaregatan 1B, BMN-2022-199-7  
Bild 7, Åkaregatan 15, BMN-2022-199-7  
Bild 4-6, Åkaregatan 19, BMN-2022-199-7  
Bild 1-3, Åkaregatan 17, BMN-2022-199-7  
Planritning och fasad mot sydväst, BMN-2022-199-4  
Ursprungliga fasadritningar, BMN-2022-199-3  
Karta, BMN-2022-199-2  
Ansökan, BMN-2022-199-1  
Detaljplan 1985-11-12, plankarta och planbeskrivning 
Beslut från Bmnau § 70, 2022-06-07 

Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden beslutar 

- Att avslå ansökan om bygglov för fasadändring på fastigheten Hyllinge
4:95, då åtgärden strider mot framtaget bevarandeprogram som anger att
husets fasadkaraktär ska bibehållas vad gäller utformning, material och
kulörval.



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 92 (forts.) 
 
Yrkanden (fortsättning) 
 

- Att ingen avgift tas ut i enlighet med vad som föreskrivs i kommunens 
bygglovstaxa för avslagsbeslut (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 
2011/539). 

 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande och finner att detta bifalles. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden avslår ansökan om bygglov för fasadändring på 
fastigheten Hyllinge 4:95, då åtgärden strider mot framtaget bevarandeprogram 
som anger att husets fasadkaraktär ska bibehållas vad gäller utformning, material 
och kulörval.  
 
Ingen avgift tas ut i enlighet med vad som föreskrivs i kommunens bygglovstaxa 
för avslagsbeslut (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 
  
Expedieras 
Akten  
Byggkontoret 
Fastighetsägaren  



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 93 
 
Beslut om ansökan om verkställighet genom handräckning gällande 
fastigheten Kvidinge 201:2 
Dnr BMN-219-110 
 
Sammanfattning 
Fastighetsägaren av Kvidinge 201:2 har inte fullföljt rättelseföreläggandet som 
vann laga kraft 2020-04-28, därmed ska bygg- och miljönämnden ta ställning 
till om en ansökan om verkställighet genom handräckning ska lämnas in till 
Kronofogdemyndigheten. 
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
  
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2022-06-10  
Blankett, ansökan om verkställighet, BMN-2019-110-58  
Laga kraft bevis, BMN-2019-110-33  
Dom från MÖD, BMN-2019-110-28  
Dagboksblad från 17 feb 2020, BMN-2019-110-27  
Dom från MMD, BMN-2019-110-26  
Dom från Länsstyrelsen, BMN-2019-110-22  
Beslut bmn § 35 2019-03-18, BMN-2019-110-10  
Delegationsordning, Bmn § 45 2017-06-13  
Tidigare beslut från Länsstyrelsen, BMN-2011-512-45 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden beslutar att  

- ansöka om verkställighet genom handräckning hos 
Kronofogdemyndigheten, i enlighet med 11 kap 39 § plan- och 
bygglagen (2010:900). Detta i syfte att åtgärderna som avses i 
rättelseföreläggandet genomförs på fastighetsägarens bekostnad enligt 
dom från mark- och miljödomstolen i mål nr P 2845-19.   

- ge fullmakt till förvaltningschefen Camilla Eriksson att agera ombud 
för att lämna in en ansökan om verkställighet till 
Kronofogdemyndigheten i detta specifika ärende. 

 
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 
2022-06-23 

Bmn § 93 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämndens beslut  
Bygg- och miljönämnden beslutar att ansöka om verkställighet genom 
handräckning hos Kronofogdemyndigheten, i enlighet med 11 kap 39 § plan- 
och bygglagen (2010:900). Detta i syfte att åtgärderna som avses i 
rättelseföreläggandet genomförs på fastighetsägarens bekostnad enligt dom 
från mark- och miljödomstolen i mål nr P 2845-19. 
 
Bygg- och miljönämnden ger fullmakt till förvaltningschefen Camilla Eriksson 
att agera ombud för att lämna in en ansökan om verkställighet till 
Kronofogdemyndigheten i detta specifika ärende. 
 
 
Expedieras  
Akten  
Byggkontoret  
Fastighetsägaren  
Kronofogdemyndigheten  



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 94 
 
Beslut om riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor 
Dnr BMN-2021-463 
 
Sammanfattning 
Miljökontoret tillsammans med Plan- och Byggkontoret har tagit fram ett 
dokument om riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor. Syftet med 
riktlinjerna är att skapa en samsyn om hur gällande lagstiftning i plan- och 
bygglagen (2010:900) och miljöbalken (1998:808) kring friytor för förskolor och 
skolor ska tolkas. 
 
Dokumentet om Riktlinjerna för friytor vid förskolor och skolor har skickats på 
remiss till Bildningsförvaltningen, Kvidinge Bostäder AB, Tekniska kontoret 
och två privata förskolor. Synpunkterna från remissinstanserna har beaktats i 
riktlinjerna. 
 
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Anders Aronsson, daterad 2022-05-23, 
Riktlinjer för friytor vid förskolor och skolor, BMN 2021-463 
Remissvar från Svenska kyrkan 
Beslut från Bmnau § 74, 2022-06-07 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden antar förslaget till ”Riktlinjer för 
friytor vid förskolor och skolor.” 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar förslaget till ”Riktlinjer för friytor vid förskolor 
och skolor.” 
 
Expedieras  
Akten 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 95 
 
Information om väckt ärende i kommunstyrelsen angående 
helårsuppföljningen av strategiskt miljöarbete 2021 
Dnr BMN-2022-446 
 
Sammanfattning 
Vid kommunstyrelsens sammanträde den 4 maj 2022 väckte Åstorpsalliansen 
ett ärende gällande helårsuppföljningen av det miljöstrategiska arbetet under 
2021. Miljökontoret har lämnat ett svar till kommunstyrelsen genom en 
tjänsteskrivelse daterad 2022-05-16. Bygg- och miljönämnden får svaret för 
kännedom. 
 
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Petra Johansson, daterad 2022-05-23  
Tjänsteskrivelse Petra Johansson, daterad 2022-05-16  
Protokoll KS, daterat 2022-05-04 § 98 
Väckt ärende Åstorpsalliansen, BMN-2022-446-1 
Rapport - Helårsuppföljning verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 2021, 
BMN- 2020-451-20 
Beslut från Bmnau § 72, 2022-06-07 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  
 
Expedieras  
Akten 
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 96 
 
Information om kommunicering från länsstyrelsen angående tillsyn enligt 
alkohollagen och lag om tobak och liknande produkter 
 
Sammanfattning 
Länsstyrelsen har gjort tillsyn hos bygg- och miljönämnden den 8 april, 
avseende kommunens handläggning av ärenden och tillsyn enlig alkohollagen 
och lag om tobak och liknande produkter.  
 
En kommunicering med en preliminär redovisning av länsstyrelsens tillsyn 
skickades till bygg- och miljönämnden för kännedom i början av juni.  
Länsstyrelsen har därefter skickat en slutlig rapport med avvikelser och brister 
och ärendet är nu avslutat utan vidare åtgärder.  
 
Ansvarig handläggare Roger Algehov kommer att redogöra för länsstyrelsens 
tillsyn samt planerade åtgärder på nämndens sammanträde i september. 
 
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef 
 
Beslutsunderlag 
Kommunicering om tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter - Åstorps kommun, daterad 
2022-05-09. 
Beslut från Bmnau § 65 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  
 
 
Expedieras 
Akten 
Miljökontoret 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 97 
 
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 2022-05-01 – 2022-05-31, 
dnr BMND 2022/7 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 2022-05-01 – 2022-05-31, 
dnr BMND 2022/7 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 2022-05-01 – 2022-05-31, 
dnr BMND 2022/7 
Tekniska samråd, startbesked och slutbesked, ärendelista 2022-05-01 – 2022-
05-31, dnr BMND 2022/7 
Plankontoret, ärendelista delegationsbeslut 2022-05-01 – 2022-05-31, 
dnr BMND 2022/7 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
 
 
Expedieras  
Akten 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 98 
 
Anmälningar 
 
Sammanfattning 
 
Rad nr   Datum          Händelse       Dnr 

01 2022-05-06 Underrättelse om beslut 
Länsstyrelsen, tillstånd för transport av avfall 

BMN-2022-277 

02 2022-05-07 Överklagan 
Privatperson, delegationsbeslut i ärende om klagomål 
pga. nedskräpning  

BMN-2022-120 

03 2022-05-09 Beslut 
Länsstyrelsen, överklagat beslut om marklov på 
fastigheten Sparvugglan 4  

BMN-2021-49 

04 2022-05-24 Åtalsanmälan,  
Polismyndigheten (skyddad av sekretess) 

 

05 2022-05-25 Beslut 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt, i mål 
om återställande av försutten tid.  

BMN-2020 -523 

06 2022-05-31 Beslut 
Länsstyrelsen, gällande rensning av Humlebäcken 

BMN-2022-504 

07 2022-06-02 Beslut 
Åklagarmyndigheten, gällande ärende om åtalsanmälan 

BMN-2022-469 

08 2022-05-09 Underrättelse 
Lantmäteriet, avslutat inrättande av gemensamhets-
anläggning för VA berörande Kärreberga 1:9 och 1:17. 

BMN-2022-108-16 

09 2022-05-20 Underrättelse 
Lantmäteriet, avslutad avstyckning och 
fastighetsreglering berörande Gladan 2 m.fl. 

BMN-2022-108-17 

10 2022-06-12 Underrättelse 
Lantmäteriet, ändring av tidigare ansökan om 
avstyckning berörande Syllstorp 4:29 m.fl. 

BMN-2022-108-18 

11 2022-06-01 Beslut från Kommunstyrelsens arbetsutskott § 131 i 
ärendet ”Uppmaning från Bygg- och miljönämnden om 
att kommunstyrelsen upprättar en handlingsplan for hur 
kommunen ska minska matsvinnet” 

BMN-2020-845 

12 2022-06-07 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 
sammanträdesdatum 2022-06-07 

  

 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att notera anmälningarna till protokollet. 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

Bmn § 99 
 
Övrigt 
 
Inget övrigt att notera till protokollet. 
 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-06-23 

PROTOKOLLSBILAGOR  
 
 

1. Reservation från Ulf Liljankoski (-) § 87 
2. Reservation från Ulf Liljankoski (-) § 89 
3. Reservation från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 89 
4. Protokollsanteckning från Åstorpsalliansen (M, L, KD) § 90 

 
 
  
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Reservation och synpunkter och förslag avseende 
ärende: ”Beslut om samråd för detaljplan för del av 
Åstorp 112:43, ’Gamla vägen’” 

Reservation med följande synpunkter avseende detaljplanens utformning. 

Risk för att vi bygger ett undermåligt och oattraktivt område på grund 
av buller  
I samrådshandlingen presenteras två alternativ till möjlig byggnation. Dessa två alternativ har 
sedan legat till grund för en bullerutredning. Bullerutredningen påvisar att området utsätt för 
buller och att stora delar av området överskrider riktvärden. Detta medför bland annat att 
gemensamma uteplatser förläggs på avstånd från byggnaderna. 

Den som bott i ett bullerutsatt hus vet själv hur irriterande det kan vara att öppna fönster under de 
varma sommarmånaderna, hur sällan man använder en bullerutsatt balkong/uteplats, samt hur 
sällan man faktiskt orkar ta sig till en gemensam uteplats, framförallt om man har barn, med längre 
bullernivåer. Den här typen av områden funkar bra så länge man håller sina fönster stängda och 
inte ser sitt boende som en plats att vistas på större delen av dagen. 

Jag föreslår att fler alternativ för byggnation studeras i en utökad bullerutredning. Buller kan till 
exempel reducerad genom att bygga slutna eller halvslutna innergårdar. Detta kan förhoppningsvis 
skapa en ”innergård” i direkt anslutning till byggnaden som möjliggör trevligare balkonger och 
uteplatser. Om detta förslag fungerar får bullerutredningen avgöra. Går det att skapa drägliga 
miljöer bör detta även detaljregleras i detaljplanen för att säkerställa att framtida byggnation inte 
kan byggas på ett sådant sätt att boendemiljön påverkar barn och vuxna negativt. 

Skulle det inte fungera att skapa tystare miljöer i direkt anslutning till byggnaderna bör vi inte 
bygga i detta område. Att bygga här känns krystat och kommer antagligen inte att leda till drägliga 
boendemiljöer, samt kommer det att leda till klagomål som kommunen kommer att få hantera. 
Mitt följdförslag blir därmed att inte tillåta bebyggelse här om vi inte kan garantera barn och 
vuxna en god miljö i direkt anslutning till bostäderna. 

 

Ulf Liljankoski 
1:e vice ordförande Bygg- & miljönämnden 
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Reservation och synpunkter och förslag avseende 
ärende: ”Beslut om granskning för detaljplan för 
Broby 50:2 m.fl., Åstorps samhälle” 

Reservation med följande synpunkter avseende detaljplanen. 

Högklassig jordbruksmark – Bygg ej på ännu mer jordbruksmark 
Just nu har vi i Åstorps kommun tagit fram förslag på byggnation på jordbruksmark, tillika 
åkermark, i flera detaljplaner. Hur mycket jordbruksmark är det totalt som försvinner i Åstorp 
kommun inom kort, om samtliga dessa detaljplaner vinner laga kraft? Någon måtta måste det 
finnas. Det är svårt att se att antalet arbetstillfällen denna detaljplan skapar kan rättfärdiga att så 
här stora områden av högklassig åkermark bebyggs. Risken är övervägande att detta blir ytterligare 
ett logistikcentrum med minimalt med arbetstillfällen. 

Det allmänna intresset för högklassig jordbruksmark är större än det allmänna intresset för de 
få arbetstillfällen som kommer att skapas inom området. 

Vi lever i tider då jordbruksmarken och Sveriges möjlighet till självförsörjning blir allt viktigare. Vi 
måste bromsa byggnationen på jordbruksmark! Arbetstillfällena och verksamhetsmarken bör 
skapas genom förtätning inom befintliga verksamhetsområden och satsningar på 
småföretagande. 

Kostnadsuppskattning och kommunala åtaganden för ombyggnation av 
statligt vägnät 
I planhandlingarna framgår det att ett avtal mellan kommunen och Trafikverket krävs för att 
möjliggöra eventuell ombyggnation av trafiknätet. Dock saknas information om vad detta avtal 
innebär för åtaganden för kommunen och vilka kostnader det eventuellt innebär för kommunen. 

Innan vi tar några fortsatta beslut bör förvaltningen redovisa en kostnadsuppskattning och 
vilka åtagande detta innebär för Åstorps kommun avseende trafiknätet. 

Kostnadsuppskattning för ledningar med mera avseende vatten och 
avlopp 
I planhandlingarna framgår det att framdragning av ledningsnät för vatten och avlopp ska utföras. 
Vad kommer detta att kosta kommunen? 

Innan vi tar några fortsatta beslut bör förvaltningen redovisa en kostnadsuppskattning och 
vilka åtagande detta innebär för Åstorps kommun avseende ledningsnät med mera för vatten 
och avlopp. 
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1:e vice ordförande Bygg- & miljönämnden 
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Åstorpsalliansen 
 

Bygg- och miljönämnden 2022-06-23 

Protokollsanteckning. 

-Ärende 9 

Beslut om granskning för detaljplan för broby 50:2 mfl. 

Dnr KSFD 2016/337 

Oppositionen ställer inte sig bakom beslut om granskning av detaljplan för Broby 50:2 då 
handlingarna i ärendet inte är i samma omfattning som vid samrådshandlingarna. 

I granskningshandlingarna har tillkommit en reviderad trafikutredning som även omfattar 
påbörjad detaljplan för fastigheten Vrams Gunnarstorp 1:15 inom Bjuvs kommun. 

Denna trafikutredninge ger vid handen att minst en fördubbling av trafikbelastning av 
personbilar och lastbilar kommer att drabba Åstorps Södra Industriområdet. 

Om denna information hade varit en del av det underlag som låg till grund för 
Samrådethandlingarna hade med all sannolikhet fler synpunkter från allmänheten 
inlämnats. 

Var finns öppenheten och demokratin gällande hur vi bygger ut våra samhällen? 

Vår bedömning är att planförslaget möjligör mestadels lager/logisik byggnationer vilket då 
sammanfaller med det planförslag som har tagits fram för Vrams Gunnarstorp 1:15. 

Enligt ÖP beskrivs den översiktiliga utvecklingsinriktngen för näringsliv och arbete: ”Vi 
strävar efter att utveckla en varierad arbetsmarknad för kommunens innevånare”. 

Var finns denna varierade arbetsmarknad om man planlägger hela området till att medge 
byggnation av logistik/lagerbyggnad. Som oppisitionen ser det så är planen anpassad för att 
tillgodose investorer inom Logistik/lagerbyggnation och inget annat. 



I dagens rådande läge med krig inom vårt närområde samt stigande inflation och stigande 
reproränta har marknaden för logisik/lagerverksamhet minskat i samband med att E-handlel 
skjunker.  Är vi då rätt på det gällande denna detaljplan. 

 

I granskningshandlingar tar man även upp berppet Gröna byggnader såsom att dessa skall 
mildra miljöpåverkan, motståndskraftiga mot klimatförändrignar lägre drif o 
underhållskostnader ett högre fastighetsvärde och bättre innomhusmiljö.  

Vi bebygger ett enormt stort område jordbruksmark med logisti/lagerbyggnader oavsett om 
vi bygger med gröna byggnader, så har vi för alltid förlorat mark som går att odla mat på. 

Återigen kortsiktiga övervägande styr hur vi använder mark och inga som helst tankar på hur 
vi vill att framtiden skall bli för kommande generationer. 

I BMAU lämnad Alliansen följande invändingar: 

Bygg- och miljönämnden godkände samrådshandlingarna 2021-06-24, dock på ett annat 
upplägg än vad som det avser idag. 

 Underlaget som läggs fram nu visar ett helt annat syfte, att industriomredet skall utvecklas i 
samråd med Bjuvs kommun, även ett samverkanasavtal har blivit tecknat efter denna datum 
(20211213) som sedan blev diarieförd i maj månad 2022.  I detta avtal kan man se att att 
trafik från Bjuv Wrams Gunnarstorp 1:15 är beroende av att dess trafik kan sammankopplas 
med Åstorps fastighet Broby 50:2, innebärandes att det är Åstorps kommun som drabbas av 
ökad trafikbelastning från grannfastigheten i Bjuvs kommun. Trafikbelastningen på 
Malmövägen och trafikplats Nyvång som redan i dag är hårt belastad kommer att belastas 
till brisningsgränsen med ytterligare tung trafik från det planerade logistikområdet på Bjuv 
Wrams Gunnarstorp 1:15. 

Dag och spillvatten skall även anslutas till Va kollektivet i Åstorp som redan idag har 
begränsade möjligheter att belastas med någon större utbyggnad som detaljplanerna anger. 

I Förslaget till detaljplan som ligger framme idag, har inte vävt in de åsikter som framförts 
ifrån oppositionen såsom att det  inte är önskvärt med logistikbyggnader och ytterliggare 
tung trafik etc. 

På Kommunstyrelsens AU den 20220601 begärde alliansen att Åstorps kommun skulle yttra 
sig till Bjuvs kommun och deras detaljplan över industriområdet, detta valde styret att neka. 

I de Utredningarna som är gjorda kan vi konstatera att det är stora förändringar som ska 
ske, många av de frågor och problem som redovisas i dessa utredningar har inte arbetats in i 
detaljplanen på ett adekvat sätt, vilket antyder att man anser det vara helt okej med 
störande trafik, ökat buller, att utsläppen ökar i ett område med med höga NOX värden samt 
att överbelsta Åstorps VA kollektiv. Att man tar värdefull jordbruksmark i anspråk verkar inte 



heller vara ett problem trotts att Länsstyrelsen har yttrat sig om att den tänkta bebyggelsen 
ger få arbetstillfällen per kvm mark som man tar i anspråk.  Yttranden från 
dikningsföretagen finns inte heller med i med i utredningen och heller ingen dokumentation 
från eventuella samrådsmöten mellan Bjuvs kommun och Åstorps kommuns 
sammhällsbyggnadsförvaltningar, tekniska förvaltningar mfl. 

I förslag till beslut framkommer det även att en ökad trafik i södradelarna av Åstorps tätort 
som ger trafikmässiga konflikter och som därmed direkt påverka våra barn. 

Åstorpsalliansen anser inte att ärendet är berett från ax till limpa utan ett omtag behöver 
göras, med hänsyn till bla det samverkansavtalet som kommit till känndom. 

 

Åstorpssaliansen yrkar att: 

- Att inte gå ut på granskning. 
-  Att Ärendet återremiteras  för att bättre beskriva området och hur gestaltningen kan 

komma att se ut.  
- Att  redovisa vad samverkans avtalet innebär för Åstorpskommun. 
- Att Medborgardialog skall hållas. 
- Att en vy från söderåsen utöver industriområdet tages fram. 
- Att yttrande från dikningsföretagen skall redovisas 
- Framläggande av all den dokumentation som bör finnas gällande samråd mellan Bjuv 

och Åstorps kommun i kommunangrensande detaljplaner Broby 50:2 och Bjuv Wrams 
Gunnarstorp 1:15. 

 

Inga av dessa invändingar har arbetats in i framtagna Granskingshandlingar. Detta är en 
tydlig brist och medför att vi anser granskningshandlingarna som ofullständiga. 

 

 

För Åstorpsalliansen  

Joakim Sandberg (M) 2:e vice ordförande 

Janet Norbeck  (M) Ledamot 

 

 

 



                                         

Åstorpsalliansen 
Bygg- och miljönämnden 2022-06-23 

Protokollsanteckning 

Ärende 10 

Anmälan enligt 28 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
gällande avhjälpande av föroreningsskada på fastigheten, Åstorp 113:154, 
Åstorps kommun Dnr: BMN-2022-422. 

 

Nu har vi kommit till den punkten gällande detta ärende som har på gått sedan 2006 då massorna 
hamnade på Norra Vallgatan i Svensk Jordförbättrings regi. Massorna blandades in i bland annat 
bullervallen i Hyllinge, som var en annan miljöskandal i Åstorp. 

Resterande överblivna miljöfarliga avfall stannar kvar på fastigheten Åstorp 113:154.  

Svensk Jordförbättring går i konkurs och kvar står Åstorp med en miljöskandal som skall visa sig vara 
en skiljelinje mellan Styrets uppfattning om hur saneringen skall hanteras och oppositionen syn på 
hantering av saneringen. Egentligen handlar allt om ansvarstagande för felaktiga beslut. 

Hela detta ärende hade kunnat undvikas ifall dåvarande styrande (S,C) hade nekat 
blandningstillstånd åt Svensk Jordförbättring AB genom, att först  kontrollera företaget och därmed 
få den information som krävs, som hade visat att Svensk Jordförbättring AB inte var ekonomiskt 
starkt nog att hantera bristerna i sin verksamhet. 

I och med detta beslut så tar Åstorps kommun indirekt på sig ansvaret för saneringen ifall bolaget 
inte klarar av detta, och det vet vi alla att bolaget inte var av den kalibern att klara av 
saneringsansvaret. 

Genom att föra fram ett ärende enligt 28§ i förordningen om miljöfarligt avfall och återfalla på ett KF 
beslut från februari 2016 så blir frågan att lagmässigt förhålla sig till åtgärden att övertäcka de 
förorenade massorna. Beslutet i KF 2016 är prövat enligt 28§ förordningen om miljöfarlig verksamhet 
samt med stöd av 2 kap 2 och 3§§, 10 kap 1 och 2§§ samt 26 kap 9,21 och 22§§ miljöbalken och med 
alla de 14 tillägg som är med i tjänsteskrivelsen för beslut. 

Tyvärr så ser vi ett ärende som har hanterats från de styrande i Åstorps kommun från 2006 fram till 
dagens möte, att inte ta ansvar för sitt förödande beslut 2005. Allt har hanterats utifrån att hantera 
situationen så att Budgeten inte påverkas med höga saneringskostnader.  



Tyvärr så innebär detta att ansvaret förs vidare på kommande generationer vilka en dag kommer att 
få ta konsekvenserna av de beslut som togs i KF februari 2016. Inte någon glädjens dag att överföra 
denna skuld till kommande generationer. 

Det hade varit mer rakryggat att ta ansvar för de felbeslut som tas och se till att devisen gör om gör 
rätt hade varit ledstjärnan från de styrande (S,C). 

Oppositionen har drivit frågan från början till slut att lösningen inte är en övertäckning utan det krävs 
en total sanering men tyvärr så har vi argumenterat för döva öron då ingen notis har tagits av alla de 
yrkande som oppositionen lagt fram över tid i KF, KS o BMN. 

 

För Åstorpsalliansen  

Joakim Sandberg (M) 2:e vice ordförande 

Janet Norbeck  (M) Ledamot 
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