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ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 
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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
PROTOKOLL 2022-09-19 

Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1:a vån, kl. 18:30 – 21:05 
Ajournering 20:05-20:45   

Beslutande och 
ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Deltagande 
Tjänstemän 

 
 

 

Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
Emma Karlsson, planarkitekt  
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
Julia Engström, byggnadsinspektör 
 

Lina Bengtsson, planarkitekt 
Raquel Zuniga, nämndsekreterare 
Rebecka Christoffersson, miljöinspektör 
 
 

Övriga 
deltagare 

  

Utses att justera Joakim Sandberg (M) Ulf Cronbring (S)  
 

Plats och tid för 
justering 

Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler, 22 september 2022, kl. 11.00. 

 
 

Sekreterare Raquel Zuniga Saenz §§ 112 – 124 
  
   

Ordförande Menaid Nocic (S) 
  

 
 

 

(1) Justerande Joakim Sandberg (M)  
 

 
 
 
 

 

(2) Justerande Ulf Cronbring (S)  
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

 

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 (-)  
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) §§ 112-115 
§§ 117-124 

§§ 112-115 
§§ 117-124 

      

Ola Nilsson (L) X X       
Rolf Lundqvist (SD) X X       
Marcus Möller (SD) X X       

ERSÄTTARE         
Bo Bengtsson (S) X §§ 112-124       

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

 Sebastian Mateescu (M)  X § 116       
Hampus Svensson (SD)        X        

Totalt 13 10       
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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Bmn § 113  Fråga om jäv ........................................................................................ 5 
Bmn § 114  Information från samhällsbyggnadsförvaltningen ............................... 6 
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Bmn § 116  Beslut om granskning för del av Åstorp 113:63, Björnås VA-
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Bmn § 117  Beslut om bygglov för flerbostadshus och radhus på fastigheten 
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Bmn § 118   Halvårsuppföljning av miljöstrategiskt arbete 2022 ......................... 14 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 112 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Sammanfattning 
Kallelse har skickats ut den 12 september 2022 till ledamöter och ersättare samt 
anslagits på Medborgarportalen (https://medborgarportalen.astorp.se/). 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna föredragningslistan med följande justeringar:  

- Ärende 8 ”Beslut om åtgärdsföreläggande förenat med vite på fastigheten 
Åstorp 113:57” utgår då rättelse har skett före sammanträdet. 

- Ärende 9 ”Beslut om rättelseföreläggande förenat med vite på 
fastigheten Hyllinge 5:79” utgår då rättelse har skett före sammanträdet. 

- Ärende 17 ”Ärenden till/från kommunala råden” utgår då inga frågor 
till eller från kommunala råden har inkommit. 

 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Föredragningslistan fastställs med ovan justeringar.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://medborgarportalen.astorp.se/


Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

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

 
 

5(21) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 113 
 
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 Janet Norbeck (M), 
anmäler jäv i ärende § 116 ”Beslut om granskning för del av Åstorp 113:63, 
Björnås VA-anläggning”. 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 114 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
A/ Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare, informerar: 
- Förvaltningens framtagna årshjul och processkartläggningar som används för 
behovsidentifiering, prioritering och uppföljning.  
 
B/ Rebecka Christoffersson, miljöinspektör, informerar: 
- Miljökontoret har haft ett möte med länsstyrelsen angående övertagandet av 
tillsyn av B-verksamheter.  Länsstyrelsen ställer sig positiv till att kommunen 
tar över tillsynen av samtliga verksamheter (11 anläggningar).  
 
- Miljökontorets samarbete med NSR om gemensam tillsyn av sortering av 
matavfall på restauranger och mindre livsmedelsbutiker har uppmärksammats 
av Avfall Sverige. Livsmedelsinspektören har bjudits in till Avfall Sveriges 
inspirationsträff för att berätta om samarbetet. 
 
- Tre tillsynsärenden som har lett till åtalsanmälningar och där miljökontoret 
har genomfört gemensam tillsyn med polisen och länsstyrelsen.  
 
C/ Julia Engström, byggnadsinspektör, informerar:  
- Vidtagna åtgärder i ärende om åtgärdsföreläggande i Åstorp och ärende om 
rättelseföreläggande i Hyllinge som ska avslutas.  
 
- Tillsynsärende gällande en verksamhet som har tagit byggnader i bruk utan att 
ha slutbesked.  Byggkontoret har fattat beslut om förbud mot användning av 
byggnadsverk förenat med vite.  
 
D/ Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, informerar: 
- Bevarandeprogram Hyllinge kommer att kompletteras med ett dokument för 
hantering av solcellsanläggningar.  
 
- Framtagande av bevarandeprogram Kvidinge pågår. När utkastet är klart avser 
förvaltningen att bjuda in politiker till ett förmöte med konsultfirman som har 
fått i uppdrag att ta fram programmet innan det presenteras för allmänheten.   
 
- Förslaget till parkeringsnorm har överlämnats till upphandlad konsult för 
revidering. Arbetet kommer att finansieras med tillskottet på 2 mkr som 
förvaltningen har fått för 2022. 
 
- Den 20 september kommer nämndens presidium att ha ett dialogmöte med 
revisionen inom ramen för den grundläggande granskningen 2022.  
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 114 (forts.) 
 
- Invigning av Åstorps kommuns fritidsbank.  
 
- Planekostnadsavtal överlämnat till Tekniska kontoret för upprättande av 
detaljplan för en förskola i Nyvång.   
 
- Lägesuppdatering angående detaljplan på Prästamarken. Grundkartan från 
lantmäteriet visar på att det finns ett servitut för jordvärme över 
detaljplaneområdet.  Detta innebär att det finns prickmark i området där man 
planerar att bygga en förskola. Tekniska kontoret har en dialog med 
fastighetsägaren till den härskande fastigheten för att upphäva servitutet då det 
inte används. 
 
- Studiebesök till byggnationen på Hästhoven preliminärt i mars 2023.  
 
- Ordförande informerar om detaljplaneprocessen och kommunstyrelsens 
respektive bygg- och miljönämndens ansvar i enlighet med gällande 
reglementen.  Frågan diskuteras av ledamöterna.  
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 115 
 
Information om översiktsplanering 
 
Sammanfattning 
Planarkitekt Emma Karlsson informerar om kommunens nya översiktsplan som 
antogs av kommunfullmäktige i februari 2022.  En digital version av 
översiktsplanen finns tillgänglig på kommunens hemsida.  
 
Arbetet med den rullande översiktsplaneringen har påbörjats.  Dessutom 
kommer en planeringstrategi att tas fram. Detta i enligt med en lagändring i 
plan- och bygglagen som innebär att alla kommuner ska anta en 
planeringsstrategi senast den 11 september 2024. Syftet med 
planeringsstrategin är att främja en kontinuerlig översiktsplanering för att hålla 
översiktsplanen aktuell. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden noterar informationen till protokollet.  
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 116 
 
Beslut om granskning för del av Åstorp 113:63, Björnås VA-anläggning, 
Åstorps samhälle 
Dnr BMND 2021/6 
 
Janet Norbeck (M) har anmält jäv och lämnar sammanträdet för behandlingen 
av detta ärende. Sebastian Mateescu (M) 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. 
Förslaget till detaljplan togs upp på Bygg- och miljönämndens sammanträde 
2022-03-21 för beslut om granskning, men återremitterades för vidare 
beredning. Frågorna som skulle utredas vidare var möjligheten att utöka 
samrådskretsen, om mängden kvartersmark kunde minskas samt om 
allmänhetens tillgänglighet till planområdet kunde stärkas. 
 
Förslaget till detaljplan för Åstorp 113:63, ”Björnås VA-anläggning” i Åstorps 
samhälle, Åstorps kommun var utställt för samråd under tiden 
2021-11-25—2021-12-09. Sammanlagt 13 yttranden lämnades in under 
samrådet och finns tillgängliga i den bifogade samrådsredogörelsen. 
 
Sedan detaljplanen påbörjades har kommunfullmäktige antagit en ny 
översiktsplan som vunnit laga kraft. I denna pekas planområdet ut som natur, 
vilket innebär att planen aktivt strider mot befintlig översiktsplan. Förfarandet 
ändras därför enligt Prop. 2013/14:126 (sid. 90) från standard till utökat. 
 
Föredragande: Lina Bengtsson, planarkitekt 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lina Bengtsson, daterad 2022-07-27 
Planbeskrivning, daterad 2022-07-27 
Plankarta, daterad 2022-07-04 
Samrådsredogörelse, daterad 2022-06-27 
Kommentar, informationsspridning, daterad 2022-05-20 
Sol- och skuggstudie, daterad 2022-02-15 
Undersökning Betydande miljöpåverkan, daterad 2021-10-19 
Lokaliseringsutredning, daterad 2020-05-12 
Beslut från Bmnau § 87 - 2022-09-05 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 116 (forts.) 
 
Ajournering 
Sammanträdet ajourneras för överläggningar mellan partierna. 
 
Yrkanden 
Ulf Liljankoski (-) yrkar i första hand att återremittera ärendet till förvaltningen 
för vidare handläggning av följande punkter:  

- Att förvaltningen tar fram en ny lokaliseringsstudie av VA-
anläggningen som utöver de tekniska aspekterna tar hänsyn till natur- 
och kulturvärden. 

- Att området för VA-anläggning minimeras ytterligare. 
- Att befintliga stråk, rekreationsstråk och parkeringsplatser bevaras.  

 
Ulf Liljankoski (-) yrkar i andra hand att samrådskretsen utökas så att den 
omfattar det rödmarkerade området i bild 5 i hans skriftliga reservation daterad 
2022-09-05.  I samrådskretsen ska även närliggande förskolor och skolor samt 
allmänheten som använder området ingå. 
 
Ordförande yrkar att godkänna granskningshandlingarna och gå ut på 
granskning med detaljplan för Åstorp 113:63, Björnås VA-anläggning. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till ordförandes yrkande. 
 
Joakim Sandberg (M) yrkar i första hand bifall till Ulf Liljankoskis (-) lagda 
yrkanden. 
 
Joakim Sandberg (M) yrkar i andra hand att VA-anläggningens nockhöjd får 
vara högst 4 meter. 
 
Marcus Möller (SD) och Ulf Liljankoski (-) yrkar bifall till Joakim Sandbergs 
(M) yrkande. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer Ulf Liljankoskis (-) återremissyrkande med bifallsyrkande 
från Joakim Sandberg (M) mot att avgöra ärendet på sammanträdet och finner 
att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
 
Ordförande prövar Ulf Liljankoskis (-) andra yrkande med bifallsyrkande från 
Joakim Sandberg (M) och finner att yrkandet avslås. 
 
Ordförande prövar eget yrkande med bifallsyrkande från Rolf Lundqvist (SD) 
och finner att yrkandet bifalles. 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 116 (forts.) 
 
Beslutsgång (forts.) 
 
Ordförande prövar Joakim Sandbergs (M) andra yrkande med bifallsyrkande 
från Marcus Möller (SD) och Ulf Liljankoski (-) och finner att yrkandet 
bifalles. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner granskningshandlingarna och går ut på 
granskning med detaljplan för Åstorp 113:63, Björnås VA-anläggning med 
följande ändring: 

- VA-anläggningens nockhöjd får vara högst 4 meter. 
 

Reservationer 
Ulf Liljankoski (-) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser att 
före justeringen lämna en skriftlig reservation (se protokollsbilagor i slutet av 
protokollet). 
 
Expedieras  
Akten 
Plankontoret 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 117 
 
Beslut om bygglov för flerbostadshus och radhus på fastigheten Hyllinge 
36:387  
Dnr BMN-2021-539 
 
Sammanfattning 
Brf Studio H2, fastighetsägare till fastigheten Hyllinge 36:387, ansöker om 
bygglov för ett flerbostadshus med loftgång, bestående av 25 lägenheter och 
radhus med 4 bostäder samt tillhörande komplementbyggnader.  Området blir 
längs en förlängning av Diamantvägen i Hyllinge.  
 
Remissinstanser har hörts där synpunkter har lämnats och skickats vidare till 
sökande, därefter har vissa ändringar gjorts.   
 
Byggnadsinspektören meddelar under sammanträdet att ärendet, som tidigare 
bedömts som planenligt, strider mot gällande detaljplan. 
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2022-09-08 
Svar från NSR, 2022-09-07 
Miljöhus, 2022-09-05 
Rev. miljöhus, 2022-09-05 
Rev. situationsplan, 2022-09-05 
Rev. markplanering med prel. dagvatten, 2022-09-05 
Remissvar från NSVA, BMN-2021-539-121 
Remissvar från NSR, BMN-2021-539-120 
Remissvar från Trafikverket, BMN-2021-539-119 
Remissvar från Miljökontoret, BMN-2021-539-118 
Remissvar från Tekniska kontoret, BMN-2021-539-117 
Rev. bullerutredning, BMN-2021-539-114 
Hus 2, fasader mot söder och förråd, BMN-2021-539-112  
Hus 2, fasad mot norr, väst och öst samt sektion, BMN-2021-539-111 
Hus 2 plan 2 del 2, BMN-2021-539-110 
Hus 2 plan 2 del 1, BMN-2021-539-109 
Hus 2, Entréplan del 2, BMN-2021-539-108 
Hus 2, Entréplan del 1, BMN-2021-539-107 
Radhus, plan 2, fasader & sektion, BMN-2021-539-106 
Radhus, entréplan och förråd, BMN-2021-539-105 
Tillgänglighetsutlåtande, BMN-2021-539-90 
Anmälan om kontrollansvarig, BMN-2021-539-8  
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 117 (forts.) 
 
Beslutsunderlag (forts.) 
Ansökan, BMN-2021-539-1 
Detaljplan 1978-10-20, plankarta och planbeskrivning 
Beslut från Bmnau § 91 - 2022-09-05 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att återremittera ärendet till förvaltningen för vidare 
handläggning då den sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare handläggning då den 
sökta åtgärden strider mot gällande detaljplan. 
 
 
Expedieras 
Akten 
Byggkontoret 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 118  
 
Halvårsuppföljning av miljöstrategiskt arbete 2022 
Dnr BMN 2021-925 
 
Sammanfattning 
Det miljöstrategiska arbetet i Åstorps kommun sker huvudsakligen inom ramen 
för den halvtidstjänst för miljöstrategiskt arbete som finns på miljökontoret 
under bygg- och miljönämnden.  Det planerade arbetet presenteras i en 
verksamhetsplan inför varje kalenderår och sammanfattas i en halvårs- 
respektive helårsrapport. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson, daterad 2022-08-23   
Halvårsuppföljning miljöstrategiskt arbete 2022  
  
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att notera informationen till protokollet.  
 
Expedieras  
Akten  
Miljökontoret 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 119   
 
Miljökontorets halvårsuppföljning 2022 
Dnr BMN-2021-925 
  
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden antog miljökontorets tillsynsplan med 
behovsutredning för 2022. Uppföljningen av miljökontorets arbete under första 
halvan av 2022 har sammanställts i rapporten – Miljökontorets 
halvårsuppföljning 2022. Vid halvårsuppföljningen konstateras att 
miljökontoret följer tillsynsplanen.  
 
Föredragande: Rebecka Christoffersson, miljöinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Anders Aronsson, daterad 2022-08-26 
Halvårsuppföljning miljökontorets arbete 2022 
Beslut från Bmnau § 93, 2022-09-05 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna halvårsredovisningen av miljökontorets arbete. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att detta bifalles. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner halvårsredovisningen av miljökontorets 
arbete. 
 
Expedieras  
Akten  
Miljökontoret 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 120   
 
Komplettering av delårsrapport bygg- och miljönämnden 2022 avseende 
ekonomisk redogörelse 
Dnr BMND 2022/32 
 
Sammanfattning 
Årligen upprättas en delårsrapport för nämnderna i Åstorps kommun i enlighet 
med kommunens styrmodell.  Ärendet har tidigare behandlats av bygg- och 
miljönämnden i augusti och kompletteras här med det ekonomiska utfallet per 
den 31 augusti.  Årsprognosen visar inte på någon avvikelse gentemot budget. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Emelie Jörlöv och Camilla Eriksson, 220831 
Delårsrapport BMN 2022 
Beslut från Bmnau § 95, 2022-09-05  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna delårsrapporten 2022 med tillhörande 
årsprognos.  
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att detta bifalles. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner delårsrapporten 2022 med tillhörande 
årsprognos.  
  
Expedieras  
Akten  
Ekonomiavdelningen 
Kommunstyrelsen  



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 121   
 
Återrapportering efter dialog kring ärendeberedning och hantering av 
sammanträden under mandatperioden 2018-2022 
Dnr BMND 2022/31 
 
Sammanfattning 
På bygg- och miljönämndens sammanträde den 23 juni hade 
samhällsbyggnadsförvaltningen och bygg- och miljönämnden en dialog kring 
förvaltningens arbete med ärendeberedning och hantering av sammanträden 
under mandatperioden 2018-2022. 
 
Nämnden fick möjlighet att lämna synpunkter på bland annat 
tjänsteskrivelsernas innehåll, omfattning av beslutsunderlag, hantering av 
sammanträden, deltagande på distans och behov av interna utbildningar. 
 
Dialogen visar att nämndens förtroendevalda är nöjda med förvaltningens 
beredning av ärenden till nämnden och hantering av sammanträden. En 
sammanställning av inkomna synpunkter och åtgärder redovisas under 
sammanträdet. 
 
Föredragande: Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare och Raquel Zuniga 
Saenz, nämndsekreterare. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Raquel Zuniga Saenz, daterad 2022-08-29 
Ny mall för tjänsteskrivelser i bygglovsärenden  
 
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 

 
 

18(21) 
 
 
 

PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 122 
 
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 2022-08-01 – 2022-08-31, 
dnr BMND 2022/7 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 2022-08-01 – 2022-08-31, 
dnr BMND 2022/7 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 2022-08-01 – 2022-08-31, 
dnr BMND 2022/7 
Tekniska samråd, startbesked och slutbesked, ärendelista 2022-08-01 – 2022-
08-31, dnr BMND 2022/7 
Ordförandebeslut, förbud mot demonteringsverksamhet samt föreläggande om 
åtgärder förenat med vite, 2022-09-05, BMN-2022-615. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att notera redovisningen till protokollet. 
 
 
Expedieras  
Akten 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 123 
 
Anmälningar 
 
Sammanfattning 
 
Rad nr   Datum          Händelse       Dnr 

01 2022-08-11 Underrättelse  
Lantmäteriet, avslutad förrättning, avstyckning från 
Broby 57:1 (ärende M212042) 

BMN-2022-108-22 

02 2022-08-11 Underrättelse  
Lantmäteriet, avslutad förrättning, avstyckning från 
Broby 57:1 (ärende M212043) 

BMN-2022-108-23 

03 2022-08-19 Underrättelse  
Lantmäteriet, avslutad förrättning, avstyckning från 
Broby 57:1 (ärende M22419) 

BMN-2022-108-25 

04 2022-08-30 Underrättelse om granskning 
Bjuvs kommun, i ärende om detaljplan för Vrams 
Gunnarstorp 1:15, i Bjuv 

BMND-2022-38 

05 2022-08-10 Beslut 
Kommunstyrelsen 2022-08-10 § 127, Ansökan om 
medlemskap i Energikontoret Sydost 

BMN-2022-53 

06 2022-08-29 Beslut 
Kommunfullmäktige, 2022-08-29 § 105, 
Arvodesreglemente och politisk organisation för ny 
mandatperiod 2022-2026 

BMND-2019-31 
KSF-2021-218 

07 2022-08-29 Beslut 
Kommunfullmäktige, 2022-08-29 § 103, antagande 
av bevarandeprogram Hyllinge  

BMND-2022-22 

08 2022-09-05 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 
sammanträdesdatum 2022-09-05 

  

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



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

Bmn § 124 
 
Övrigt 
Ulf Cronbring (S) informerar om en inbjudan till en temadag om 
klimatförändringar och klimatanpassningar som arrangeras av Skånes miljö- och 
hälsoskyddsförbund (SMHF), den 27 september kl. 9-15.30 i kommunhuset i 
Lomma (Hamngatan 3).   
 
 
 



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-09-19 

PROTOKOLLSBILAGOR  
 
 

1. Reservation från Ulf Liljankoski (-) § 116 
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RESERVATION: Synpunkter och förslag på hantering 
av ärende: ”Beslut om granskning för del av Åstorp 
113:63, Björnås VA-anläggning” 

Den 21 mars 2022 återremitterade Bygg- och miljönämnden detta ärende 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. 

I det nu liggande förslaget tycks förvaltningen dock har undvikit att ta tag i frågan avseende att 
utöka samrådskretsen, och i stället försöker man undvika en utökad medborgardialog genom att 
hänvisa till mycket subjektiv och luddig tolkning av informationssäkerhetsperspektivet som inte 
har något juridiskt stöd. 

Att inte samråda med stora delar av Björnås är ett direkt hån mot demokratin samt vår kultur- och 
naturmiljö! 

Min bedömning, efter de senaste ändringarna av detaljplanen och påstådda svårigheten att 
samråda med närboende, är att platsen i sin nuvarande utformning av detaljplan inte är lämplig för 
denna typ av verksamhet. Vi bör söka efter en ny plats med gynnsammare förutsättningar. 

Jag yrkar på återremiss och att förvaltningen får i uppdrag att: 

• Utföra en ny lokaliseringsstudie som tar hänsyn till fler intressen än enbart de tekniska 
aspekter som den nuvarande lokaliseringsstudien beaktat. 

Jag anser även att förvaltningen i detta ärende, om förslaget till nuvarande placeringen kvarstår: 

• Använder sig av ett utökat planförfarande, då planen har ett stort allmänt intresse. 
• Att utöka samrådskretsen samtidigt som man hanterar de eventuella säkerhetsrisker man 

anser att det skulle innebära. Det är min professionella bedömning, i egenskap som 
yrkesverksam planarkitekt, att det går att utöka samrådskretsen till hela Björnås utan att 
det medför några säkerhetsrisker. 

• Området för VA-området ska minimeras ytterligare. Även om man gjort delar av området 
till allmän platsmark kommer stora delar att upplevas som ett mini-industriområde. Med 
tanke på eventuell utökade säkerhetsbehov i anslutning till denna typ av anläggningar, 
kan vi vara ganska säkra på att hela området en dag kommer att stängslas in. 

• Att bevara befintliga stråk, rekreationsstråk och parkeringsplatser.  

Samt kvarstår mina tidigare synpunkter enligt nedan: 

En VA-anläggning avsedd att tillgodose Åstorps framtida vattenförsörjning är absolut ett viktigt 
samhällsintresse. Området som påverkas av granskningsförslaget till detaljplan innefattar dock 
flera samhällsintressen, såsom rekreation och naturvärden och landskapsbild som bör vägas in i 
planprocessen.  

Det vi inte vill ha är ett ”mini-industriområdet” i anslutning till vår vackra skog och viktiga Tingvalla. 
Med cirka 125 meter stängsel (vilket planförslaget i nuvarande form möjliggör och på sikt kommer 
att 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 
rekreationsområde och skapar ett första möte med skogen när du kommer från Björnås ner mot 
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Tingvalla, blir ett oattraktivt och otryggt område, samtidigt som flera rekreativa kvalitéer 
försvinner. 

I en skrivelse som svarar på ett antal frågor, som ställde vid nämndens arbetsutskott (2022-03-
07), återkommer förvaltningen med svar från bland annat NSVA och Åstorps kris- och 
säkerhetssamordnare, daterats 2022-03-17, ”PM angående vidare utredning av Bjönås VA-
anläggning”. I svaret får förvaltningen information om att NSVA enbart har för avsikt att stängsla in 
byggnaden. Det man måste skilja på i denna typ av ärende är vad som är en plan för 
byggnationen och området i tidigt skede och vad som verkligen är möjligt att göra enligt en 
framtida gällande detaljplan. Med andra ord, föreslagen detaljplan medför att hela området kan 
komma att stängslas in. Har man jobbat med denna typ av frågor så säger erfarenhet att om 
instängsling inte förhindras så kommer området att stängslas in på sikt. Fakta är att 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 ca 125 meter lång sträcka (ca 2-3 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 befintliga upptrampade stråk oavsett stängel 
eller ej (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 aktiviteter och rörelser med mera som påverkas negativt, samt vart de eventuellt 
ska hänvisas.  
Detaljplanering handlar inte om kortsiktig planering, utan om långsiktig mark och 
vattenanvändning. I denna typ av processer förväntas vi att titta 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 samarbete kring utförandet 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 
viktigare att föreslagen detaljplan skickas tillbaka till förvaltningen för omtag. Ambitionen 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 tilltalande 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). 

I den lokaliseringsstudie som efterfrågades på nämndens arbetsutskottets 2022-03-07, numera 
bilagd till nämndmötet 2022-03-22 samt 2022-09-05, framgår det att lokaliseringsstudien är av 
ren teknisk karaktär. Lokaliseringsstudien har alltså inte tagit hänsyn till andra allmänna 
intressen som även bör hanteras i denna typ av utredningar och lokaliseringsstudier som ligger 
till grund för en detaljplan. 
Vi anser att en ny lokaliseringsstudie bör tas fram. En sådan lokaliseringsstudie bör inte enbart 
studera förutsättningar för tekniska förutsättningar och lösningar, utan även alternativa 
placeringar som inte, eller åtminstone minimerar, påverkan på kultur- och fritidsliv samt 
landskapsbild och naturupplevelse. 

Vår bedömning är att föreslagen detaljplan på inget sätt beaktar, det i plan- och bygglagen, 
föreskrivna hänsynen till natur- och kulturvärden på platsen, en estetiskt tilltalande utformning 
eller hänsyn till helhetssamverkan 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 2022-03-17, ”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 detta 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 ett erkännande av detaljplanens vikt. Bedömningskriterierna, förutom 
några lagstadgade krav för när ett utökat förfarande krävs, skiljer sig från kommun till 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. 



 
 
 
 
 
 

3 

 

I planbeskrivningen påstås även att ”Området inte är utpekats i kommunens översiktsplan. 
Studerar man både tidigare gällande översiktsplan (Översiktsplan 2012) och gällande översiktsplan 
(Översiktsplan 2021) 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: Utdrag ur Översiktsplan 2012. Regleringskarta. Antagen av Kommunfullmäktige 
20121029 §111 

 

 

 

Bild 2: Utdrag ur Översiktsplan 2012. Grönstrukturplan. Antagen av Kommunfullmäktige 
20121029 §111 
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Bild 3: Utdrag ur Översiktsplan 2021. Markanvändningskarta. 

 

 

 

Bild 4: Utdrag ur Översiktsplan 2021. Riksintressen. 

I kombinationen med att både gällande och föreslagen översiktsplan utpekar området som ett 
område för friluftsliv och naturupplevelse, och att det gäller utveckling av vattenförsörjning för 
Åstorp, är bedömningen att 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 
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Vår bedömning kvarstår att, på grund av påverkan på natur- och kulturvärden på platsen, 
rekreationsvärden (promenader längs med befintlig väg, hundrastning, hästridning, löpning, etc), 
befintlig användning av idrottsutövare från flera delar av kommunen, förskolor/skolors användning 
av området samt närheten till ett av Åstorps kommuns viktigaste strövområde och 
platsmarknadsföringsvärdefulla Tingvalla, samt att det är utpekat i gällande och föreslagen 
översiktsplan, att det ur ett Åstorps perspektiv ska hanteras med ett utökat planförfarande. 

 

  

Bild 5: Påverkat område och analys av upptrampade stigar. 

Vi förordar därmed att, om detta är den lämpligaste platsen, ska större omsorg läggs på natur- 
och kulturvärden på platsen, den estetiska utformningen och att hänsyn tas till 
helhetssamverkan i landskapsbilden, samt att samrådskretsen utökas och att ett utökat 
planförfarande används. 

Vi får inte glömma att detta 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 kvalitéer: Området används idag både till träning (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 till de 
rekreativa stråken? 

• Landskapsbild/Värden i landskapet: En av Åstorps tätorts stora kvalitéer är närheten till 
Söderåsen, där Tingvallaområdet är porten till Söderåsen och flera av våra rekreativa 
stråk. Föreslaget område för VA-anläggning kommer, p g a sin storlek, att: 
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 till ett minimum. 

• Skuggning ökar på befintliga tomter: I planbeskrivningen framgår det att skugga från en 
kommer att öka på befintliga tomter, men att tomterna redan idag skuggas av trä. En 
viktig 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 timmar 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. 
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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 125 meter lång sträcka eventuellt kan komma att 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 ett för dominant uttryck, samt 
om området stängslas in. 

Medskick till ett eventuellt fortsatta planarbetet 
• Utöka samrådskretsen till större 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, estetiskt tilltalande utformning och att hänsyn tas 
till helhetssamverkan i landskapsbilden, och därmed även studerar andra platser än 
befintlig plats. 

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

• Utöka samrådskretsen till 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 till 

Tingvallaområdet för att tydliggöra konsekvenser för dessa. 
• Bryt upp området för VA-anläggning med allmän platsmark som möjliggör att man kan 

fortsätt att ta sig ner till Tingvallaområdet. Detta för att 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 eller 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 att 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 sin helhet som bilaga. Just nu är det svårt att utläsa varför man 
förespråkar att VA-anläggningen ska ligga just här och varför andra platser valts bort. 

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