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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
PROTOKOLL 2022-10-17 

Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1:a vån, kl. 18:30 – 20:35 
Ajournering 19:44-20:05   

Beslutande och 
ersättare 

Se närvarolista på sida 2 

Deltagande 
Tjänstemän 

 
 

Anders Aronsson, miljöchef 
Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
§§ 125-132, 134-139 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
Julia Engström, byggnadsinspektör 

Jörgen Wallin, teknisk chef §§ 125-128 
Lina Bengtsson, planarkitekt §§ 125-129 
Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare 
Roger Algehov, enhetschef §§ 125-127 

Övriga 
deltagare 

 

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

Plats och tid för 
justering 

Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler, 21 oktober 2022, kl. 11.00. 

 
 

Sekreterare Raquel Zuniga Saenz §§ 125 – 139 
  
   

Ordförande Menaid Nocic (S) 
  

 
 

 

(1) Justerande Rolf Lundqvist (SD)  
 

 
 
 
 

 

(2) Justerande Ulf Cronbring (S)  
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Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

 

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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Tj
än

st
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) ---        

Janet Norbeck (M) §§ 125-127 
§§ 129-139 

§§ 125-127 
§§ 129-139 

      

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

ERSÄTTARE         
Bo Bengtsson (S) X §§ 125-139       

Alexander Persson (S) X        
Barbro Nielsen (KD) X § 128       

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

Totalt 12 10       
 

Votering 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 125 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
Sammanfattning 
Kallelse har skickats ut den 10 oktober 2022 till ledamöter och ersättare samt 
anslagits på Medborgarportalen (https://medborgarportalen.astorp.se/). 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att godkänna föredragningslistan med följande justering:  

- Punkt 17 ”Ärenden till/från kommunala råden” utgår då inga ärenden 
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 justering.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://medborgarportalen.astorp.se/
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 126 
 
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 § 128 ”Beslut om granskning för del av Åstorp 113:63, 
Björnås VA-anläggning”. 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 127 
 
Riktlinjer för serveringstillstånd 
Dnr BMND 2022/33 
 
Sammanfattning 
Enligt alkohollagen (2010:1622) 8 kap 9 § ska kommunen tillhandahålla 
information om alkohollagen och anslutande föreskrifter samt upprätta 
riktlinjer för hur kommunen tillämpar föreskrifterna. 
 
I samband med Länsstyrelsens tillsyn av kommunens hantering av 
serveringstillstånd uppmärksammades att ett dokument med riktlinjer saknades.  
Följaktligen har ett förslag till riktlinjer tagits fram. 
 
Föredragande: Roger Algehov, enhetschef och alkoholhandläggare 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Roger Algehov, daterad 2022-09-20 
Riktlinjer för serveringstillstånd i Åstorps kommun  
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden antar riktlinjerna för 
serveringstillstånd i Åstorps kommun. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att detta bifalles. 
  
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar riktlinjerna för servicetillstånd i Åstorps 
kommun. 
 
Protokollsanteckningar 
Ulf Liljankoski (-) meddelar att han avser att lämna in en protokollsanteckning 
före justeringen av protokollet.  Se protokollsbilagor i slutet av protokollet.  
 
Expedieras  
Akten  
Miljökontoret 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 128 
 
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. Barbro Nielsen (KD) inträder som tjänstgörande ersättare. 
 
Sammanfattning 
Den 19 september 2022 beslutade bygg- och miljönämnden att gå ut på 
granskning med detaljplan för del av Åstorp 113:63, med en ändring om att 
VA-anläggningens nockhöjd får vara högst 4 meter.  
 
En dialog har förts med NSVA om möjligheten att införa ovannämnda 
bestämmelse där det framkommit att en begränsning av nockhöjden till 4 meter 
inte är möjlig utan att även justera byggrätten. Om nockhöjden begränsas måste 
volymen säkerställas genom att byggrätten utökas, om inte volymen på 3280 
kubikmeter möjliggörs uppfylls inte syftet med detaljplanen. Att sänka ner 
anläggningen för att uppnå en nockhöjd på fyra meter är inte möjligt ur ett 
tryckuppsättningstekniskt perspektiv enligt NSVA.  
 
För att säkerställa att detaljplanen uppfyller syftet krävs en nockhöjd på 7 
meter, strävan kommer därefter att vara att i samarbete med NSVA och 
Tekniska kontoret justera höjd och placering i den mån det är tekniskt möjligt 
för att påverkan på omgivningen ska bli så liten som möjligt. 
 
Föredragande: Lina Bengtsson, planarkitekt 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Lina Bengtsson, daterad 2022-10-10 
Illustrationsmaterial, daterad 2022-10-04 
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 Bmn § 116, 2022-09-19 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 128 (forts.) 
 
Yrkanden 
Ulf Liljankoski (-) yrkar i första hand att bygg- och miljönämnden avslår 
förvaltningens förslag till beslut om att godkänna granskningshandlingarna och 
gå ut på granskning med detaljplan för Åstorp 113:63, Björnås VA-anläggning.  
 
Ulf Liljankoski (-) yrkar i andra hand att krav på trädallé ska läggas till i 
detaljplanen.  
 
Joakim Sandberg (M) yrkar bifall till Ulf Liljankoskis (-) andra yrkande. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar att bygg- och miljönämnden godkänner 
granskningshandlingarna och går ut på granskning med detaljplan för Åstorp 
113:63, Björnås VA-anläggning.  
 
Ordförande yrkar bifall till Rolf Lundqvists (SD) yrkande. 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar Ulf Liljankoskis (-) avslagsyrkande och finner att detta 
avslås. 
 
Ordförande prövar Ulf Liljankoskis (-) tilläggsyrkande med bifallsyrkande från 
Joakim Sandberg (M) och finner att detta avslås. 
 
Ordförande prövar Rolf Lundqvists (SD) yrkande, med bifallsyrkande från 
ordförande och finner att detta bifalles. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 

Bygg- och miljönämnden godkänner granskningshandlingarna och går ut på 
granskning med detaljplan för Åstorp 113:63, Björnås VA-anläggning. 
 
Detta beslut ersätter bygg- och miljönämndens beslut § 116, daterat 2022-09-19.   
 
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 
2022-10-17 

Bmn § 129 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
A/ Lina Bengtsson, planarkitekt, informerar:  
- Detaljplan Prästamarken: vägfrågan är utredd och plankontoret i samarbete 
med tekniska kontoret har skissat upp en ny lösning på infart till området. 
 
- Medborgardialoger för ändring av översiktsplan Björnås har påbörjats, 
plankontoret har hållit 2 av 6 planerade möten. 
 
- Kommunstyrelsens arbetsutskott har yttrat sig i ärendet om detaljplan för 
industri på Vrams Gunnarstorp 1:15 i Bjuv. 
 
- Beslut om negativt planbesked har tagits för Kvidinge 201:2. 
 
- Inkommen ansökan om planbesked för bostäder på fastigheten Hyllinge 4:112.  
 
B/ Julia Engström, byggnadsinspektör, informerar:  
- Lägesuppdatering kring rivningsärende i Kvidinge.  
 
- Uppdatering i tillsynsärende i vilket beslut fattades om förbud mot 
användning av byggnader som saknar slutbesked. 
  
C/ Anders Aronsson, miljöchef, informerar: 
- Resultat efter livsmedelsinspektörens gemensamma inspektioner med NSR 
om sortering av matavfall. 25 verksamheter har tillsynats och åtgärder vidtagits.  
 
- Ärende om övertagande av B-verksamheter har återremitterats. Ansökan 
kommer att kompletteras med ytterligare en B-verksamhet.  
   
D/ Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef, informerar: 
- Resultatet från årets internkontroll visar på förbättringar i handläggningstiden 
av bygglovsärenden. Endast 1 av 109 bygglovsbeslut har en handläggningstid 
över tio veckor. 
 
- Tidsplan för framtagande av ett förslag till parkeringsnorm.  
 
- Träff med Trafikverket och Klippans kommun kring tre förslag till placering 
av ny brandstation.  
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 129 (forts.) 
 
- Åstorps kommun klättrar från plats 126 till 85 i Svenskt Näringslivs räkning 
för 2022, som mäter företagsklimatet i Sveriges kommuner. Samhällsbyggnads-
förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en handlingsplan för att fortsätta öka 
servicenivån.  
 
- Besök från Helsingborgs museum angående kommunens bevarandeprogram. 
 
- Arbete med att förebygga och motverka hot mot medarbetare. Detta kommer 
att bedrivas samlat inom kommunen. Kris- och säkerhetssamordnarna, polisen, 
m.fl. kommer att vara involverade i arbetet. 
 
E/ Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare, informerar: 
- Byggkontorets nya ärendehanteringssystem ByggR är i drift och visas upp för 
nämnden. Systemet möjliggör att kunna ansöka om bygglov via en e-tjänst.  En 
del processer har automatiserats, vilket effektiviserar bygglovshandläggningen.   
 
F/ Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare, informerar: 
- Det pågår en revidering av nämndens delegationsordning, ärendet kommer att 
tas upp för beslut när den nya nämnden har tillträtt.  
 
- Kommunens nya system för politiska möten, Netpublicator, kommer att börja 
användas av nämnderna från och med januari 2023.  Inför systembytet kommer 
utbildningar att anordnas och nämndens läsplattor att bytas ut. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att notera informationen till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 130 
 
Beslut om bygglov för nybyggnad av kyl- och fryslager med kontor på 
fastigheten Hyllinge 36:326  
Dnr BMN 2022-4621 
 
Sammanfattning 
Företaget NSF V Sweden Advisory AB planerar att bygga ett kyl- och 
fryslager med kontor intill väg 110 och nära adressen Brännaregatan 5 i 
Hyllinge.  
 
Remisser har skickats ut till miljökontoret, NSVA, NSR, Räddningstjänsten, 
Trafikverket och tekniska kontoret (Åstorps kommun). Även rågrannar, bedömt 
berörda sakägare och nuvarande fastighetsägare har fått möjlighet att yttra sig 
inför ett beslut.  
 
Den sökta åtgärden bedöms som planstridig men den samlade bedömningen är 
att avvikelserna kan tolkas som mindre. 
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2022-10-17  
Rev. fasader, 2022-10-16  
Bilaga till grannyttrande från Hyllinge 36-3 mfl, 2022-10-14  
Grannyttrande med invändningar från Hyllinge 36-3 mfl, 2022-10-14  
Remissvar från Miljökontoret, 2022-10-14  
Rev. Bandskyddsbeskrivning inkl brandskisser, 2022-10-13  
Rev. Risk- & spridningsanalys för ammoniakhantering, 2022-10-13  
Rev. Situationsplan, 2022-10-12  
Rev. Plan 1, 2022-10-12  
Remissvar från Trafikverket, 2022-10-11  
Remissvar från NSR, 2022-10-10 
Fotomontage 1, 2022-10-10 
Fotomontage 2, 2022-10-10 
Remissvar från Räddningstjänsten, 2022-10-10 
Gestaltningsbeskrivning, 2022-10-09 
Cykeltak, plan, fasader & sektion, 2022-10-09 
Rev. Fasader kontor, 2022-10-09 
Fotomontage kvällstid, 2022-10-09 
Ingen invändning från Hyllinge 36-274, 2022-10-06 
Bmnau § 104, 2022-10-03 
Remissvar från NSVA, 2022-09-28 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 130 (forts.) 
 
Beslutsunderlag (forts.) 
Remissvar från Tekniska kontoret, 2022-09-26 
Rev. Sektioner, A-40-2-002, 2022-09-23 
Rev. Takplan, A-40-0-300, 2022-09-23 
Rev. Palltält, A-01-2-001, 2022-09-23 
Rev. Plan 2, A-40-0-200, 2022-09-23 
Markplanering, 2022-09-23 
Teknisk beskrivning dagvatten, 2022-09-15 
Sektion A, A-40-2-001, 2022-09-15 
Marksektioner, 2022-09-15 
Anmälan om kontrollansvarig, 2022-09-15 
Ansökan, 2022-09-15 
Detaljplan 2005-05-04, plankarta och planbeskrivning 
 
Yrkanden 
Ulf Liljankoski (-) yrkar att bygg- och miljönämnden återremitterar ärendet till 
förvaltningen för fortsatt handläggning, med motiveringen att bestämmelserna i 
detaljplanen gällande grönstrukturen ska följas så långt som möjligt. 
 
Rolf Lundqvist (SD) yrkar att bygg- och miljönämnden beviljar sökt bygglov för 
nybyggnad av kyl- och fryslager med kontor på fastigheten Hyllinge 36:326, i 
enlighet med förslaget till beslut i tjänsteskrivelsen. 
 
Ordförande yrkar bifall till Rolf Lundqvists (SD) yrkande. 
 
Beslutsgång  
Ordförande ställer Ulf Liljankoskis (-) återremissyrkande mot att avgöra 
ärendet på sammanträdet och finner att ärendet ska avgöras på sammanträdet. 
 
Ordförande prövar Rolf Lundqvists (SD) yrkande med bifallsyrkande från 
ordförande och finner att detta bifalles. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beviljar sökt bygglov för nybyggnad av kyl- och 
fryslager med kontor på fastigheten Hyllinge 36:326, enligt 9 kap. 31 b § 
punkt 1, plan- och bygglagen (2010:900), då avvikelsen från detaljplanen 
bedöms som liten. 
 
Den totala bygglovsavgiften fastställs till 596 304 kr i enlighet med 
kommunens antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 
2011/539). 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 130 (forts.) 
 
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  
 
Information till beslut  
Byggnationen kräver kontrollansvarig. Sökanden har inkommit med en 
anmälan om kontrollansvarig som godkänns. 
 
Tekniskt samråd ska hållas. Var god tag kontakt med byggnadsinspektören 
via e-mail julia.engstrom@astorp.se alt. tfn 042-640 71 (telefontid: 10-12) 
före planerad byggstart. Åtgärder får påbörjas tidigast när startbesked 
lämnats. 
 
Utstakning och lägeskontroll kan begäras hos Metria tfn 042-640 86, eller 
042-640 58, dessa kostnader ingår inte i bygglovsavgiften. 
 
Övriga upplysningar 
Bygglovet upphör att gälla enligt 9 kap. 43 § PBL, om den åtgärd som 
lovet avser inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 
den dag då beslutet vann laga kraft. 
 
Expedieras 
Akten 
Byggkontoret 
Fastighetsägaren 
Sökande  
Remissinstanser 
Rågrannar och bedömt berörda sakägare  
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 131  
 
Yttrande i ärende om samråd enligt miljöbalken avseende fortsatt 
täktverksamhet inom fastigheterna Björket 1:4 m.fl. i Åstorps 
kommun  
Dnr BMN-2022-652  
 
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden har tagit del av samrådshandlingarna gällande 
Kvidinge Stenkross AB:s ansökan om förlängt tillstånd för verksamhet vid 
befintlig täkt inom fastigheterna Björket 1:4, 1:6, 1:7 m.fl. i Åstorps kommun. 
 
Företaget avser att fortsätta att bedriva sin verksamhet inom samma 
verksamhetsområde som idag och med samma årliga omfattning vilket innebär 
bland annat avtäckning, sortering, tvättning och krossning. Ansökan innefattar 
även vattenverksamhet för uttag av grundvatten. 
 
Miljökontoret har tagit fram ett förslag till yttrande över samrådshandlingarna 
där det bland annat efterfrågas en bedömning av hur grundvattentäkten 
påverkas vid fortsatt brytning.   
  
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef 
 
Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande över samrådshandlingar, daterat 2022-09-26 
Remiss – Samråd enligt miljöbalken BMN-2022-652-3 
Följebrev till samrådsunderlag 
Grustäkt – Samrådsunderlag 
Karta – verksamhetsgränser 
Beslut från Bmnau 2022-10-03 § 101 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar miljökontorets förslag till yttrande som sitt 
eget och översänder det till verksamhetsutövaren. 
 
Expedieras 
Akten 
Miljökontoret  



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 132   
 
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.  
 
Bygg- och miljönämnden har under verksamhetsår 2022 fått en tillfälligt 
utökad driftsram i form av två 1-årsposter. Posterna består av:  

- 2,0 mkr för att korta handläggningstiden (inom byggkontoret)  
- 0,8 mkr för arbete med en ändring av översiktsplanen för Björnås  

 
Helårsprognosen i månadsuppföljningen efter september visar ett underskott 
på -0,3 mkr.  Underskottet härleds framför allt till byggkontoret för uteblivna 
bygglovsintäkter i kombination med hög personalkostnad. Intäktsnivåerna på 
både bygg- och plankontoret är svåra att förutse vilket lämnar en viss 
osäkerhet i prognosen. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, samhällsbyggnadschef 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadschef Camilla Eriksson  
Månadsuppföljning september 2022, Bygg- och miljönämnden   
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner månadsuppföljningen för september 2022 
med tillhörande årsprognos.  
  
Expedieras  
Akten  
Avdelningen för ekonomi och analys 
  



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 133   
 
Väckt ärende från Ulf Liljankoski (-) – Behov av diskussion och 
klargörande kring förvaltningens upprättande av ett smutskastande 
dokument riktat mot en aktiv politiker och företagare i Åstorps 
kommun 
Dnr. BMND 2022/42 
 
Ulf Liljankoski (-) har väckt ett ärende gällande behov av diskussion och 
klargörande kring ett dokument upprättat av samhällsbyggnadschefen riktat 
mot en aktiv politiker och företagare i Åstorps kommun.  
 
I ärendet framkommer följande yrkanden: 

- Att förvaltningschefen avger en offentlig ursäkt, i kommunens olika 
kommunikationskanaler, till den berörde politikern.  

- Att förvaltningschefen redogör för: 1. varför dokumentet 
sammanfattades, 2. vad syftet med dokumentet var, 3. till vilka personer 
och instanser dokumentet spreds, 4. varför frågorna inte lyftes med 
politikern innan dokumentet upprättades och spreds, 5. korrigerar de 
felaktiga påståenden som dokumentet innehåller.  

 
Av förvaltningens tjänsteskrivelse framgår att dokumentet ”arbetsmiljö 
samhällsbyggnadsförvaltningen” har upprättats utifrån kommunens 
värdegrundsdokument för förtroendevalda samt förvaltningschefens ansvar när 
det uppstår situationer som påverkar arbetsmiljön. 
 
Då det inte ingår i bygg- och miljönämndens ansvarsområde att hantera enskilda 
personalärenden som i detta fall berör en anställd av kommunstyrelsen, föreslås 
att detta ärende istället lyfts med kommunchefen. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare 
Värdegrundsdokument för förtroendevalda, (Kf 2021-04-26, § 50) 
Väckt ärende – Ulf Liljankoski (-), daterat 2022-10-03 
Bilaga 1 – Dokument ”Arbetsmiljö Samhällsbyggnadsförvaltningen” 
Bilaga 2 – Mejlkorrespondens med förvaltningschefen 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet besvarat 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen.  
 
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 
2022-10-17 

Bmn § 133 (forts.) 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
   
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 
 
  
 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 134   
 
Väckt ärende från Ulf Liljankoski (-) – Översyn och framtagande av ny 
plantaxa för att finansiera verksamheten utan att skattemedel ska 
behöva tillföras 
Dnr. BMND 2022/43 
 
Sammanfattning  
Ulf Liljankoski (-) har väckt ett ärende gällande översyn och framtagande av en 
ny plantaxa som finansierar verksamheten till 100 % utan att skattemedel ska 
behöva tillföras.  
 
I ärendet framkommer följande yrkanden: 

- Att samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram ett förslag på upplägg och 
taxa som täcker 100% av de kostnader som uppkommer i samband med 
framtagande av detaljplaner och underlag kopplat till detaljplaner.  

- Att samhällsbyggnadsförvaltningen tar fram ett underlag som redovisar 
vilka delar av förvaltningens verksamhet som är möjliga att täcka med 
hjälp av plantaxan.  

 
Beslutsunderlag 
Väckt ärende – Ulf Liljankoski (-), daterat 2022-10-03 
Bilaga: Plantaxa presentation, daterat 2022-10-03 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att skicka ärendet för beredning till förvaltningen. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att skicka ärendet för beredning till 
förvaltningen. 
 
Expedieras  
Akten 
Plankontoret 



Bygg- och miljönämnden 
 
 
 
 
 
 

 
Ordförandes signatur (1) Justerandes signatur  (2) Justerandes signatur  Utdragsbestyrkande 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 135   
 
Sammanträdesplan 2023 
Dnr BMND 2022/41  
  
Sammanfattning 
Bygg- och miljönämnden och dess arbetsutskott har att besluta om 
sammanträdestider för 2023. Enligt bygg- och miljönämndens reglemente 
ankommer det på nämnden och arbetsutskottet att besluta om dag och tid för 
sina sammanträden.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till sammanträdesplan för 2023. 
Utgångspunkten är att sammanträdena för arbetsutskottet hålls första måndagen 
i månaden, kl. 13.30 och för nämnden tredje måndagen i månaden, kl. 18.30. 
Undantag förekommer på grund av bland annat röda dagar.  Juli månad är 
normalt en sammanträdesfri månad. Möteslokal föreslås vara Björnekullasalen i 
kommunhuset för både arbetsutskottet och nämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Raquel Zuniga Saenz, 2022-10-07 
Bilaga – sammanträdestider 2023 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden antar förslaget till 
sammanträdesplan för nämnden och arbetsutskottet för 2023. 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att detta bifalles. 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar förslaget till sammanträdesplan för nämnden 
och arbetsutskottet för 2023. 
 
 
Expedieras  
Akten  
  
 
 
  



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 136   
 
Beslut om arvode för deltagande i SMHF:s temadag om 
klimatanpassningar 
Dnr BMND 2022/16 
  
Sammanfattning 
Ulf Cronbring (S), i sin roll som ersättare i styrelsen för Skånes miljö- och 
hälsoskyddsförbund (SMHF), har deltagit i förbundets temadag om 
klimatförändringar och klimatanpassningar, den 27 september i Lomma 
kommun.  
 
I enlighet med arvodesreglementet, 7 § får arvode för deltagande i kurser, 
konferenser eller dylikt utgå om nämnden beslutar det. 
    
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-10-10 
Inbjudan – SMHF:s temadag om klimatanpassningar  
  
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att arvode ska utgå för Ulf Cronbrings (S) 
deltagande i Skånes miljö- och hälsoförbunds temadag. 
 
Expedieras  
Akten  
HRSC  
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 137 
 
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 2022-09-01–2022-09-30, 
dnr BMND 2022/7 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 2022-09-01–2022-09-30, 
dnr BMND 2022/7 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 2022-09-01–2022-09-30, 
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 
2022-10-17 

Bmn § 138 
 
Anmälningar 
 
Sammanfattning 
 

01 2022-10-14 Beslut  
Länsstyrelsen, i ärende om strandskyddsdispens 
berörande fastigheten Åstorp 112:22. 

BMN-2020-530 

02 2022-09-07 Beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott, 2022-09-07 § 183, 
gällande övertagande av miljötillsyn av B-
verksamheter. 

BMN-2022-534 

03 2022-09-21 Länsstyrelsen 
Beslut om föreläggande förenat med vite 

BMN-2022-615 

04 2022-09-12 Åtalsanmälan till Polismyndigheten  
 

 

05 2022-09-19 Åtalsanmälan till Polismyndigheten   
 

06 2022-09-15 Underrättelse  
Lantmäteriet, avslutad förrättning, 
fastighetsbestämning berörande Kvidinge 7:115 m.fl. 
samt avstyckning från Kvidinge 7:115. 

BMN-2022-4638 

07 2022-09-08 Underrättelse  
Lantmäteriet, avslutad förrättning, fastighetsreglering 
berörande Kärreberga 34:2 och Åstorp 113:22. 

BMN-2022-4639 

08 2022-09-28 Överklagande  
Privatperson, gällande beslut om förbud mot 
användning av byggnadsverk. 

BMN-2022-4641 

09 2022-09-02 Protokoll 
Rönneåkommitténs styrelsemöte 

BMND 2019/16 

10 2022-09-26 Beslut 
Kommunfullmäktige 2022-09-26, § 115, i ärendet 
”Motion (M, L, KD) cykelväg över Söderåsen samt 
cykelplan för Åstorps kommun” 

BMND 2019/31 

11 2022-10-05 Beslut 
Kommunstyrelsen, 2022-10-05 § 177, gällande ärendet 
”Uppmaning till kommunstyrelsen från bygg- och 
miljönämnden om en förändring av handläggnings-
processen i markförsäljningsärenden” 

BMND 2021/1 

12 2022-10-03 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 
sammanträdesdatum 2022-10-03 

  

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



Bygg- och miljönämnden 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

Bmn § 139 
 
Övrigt 
Inget övrigt att notera till protokollet. 
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PROTOKOLL 
2022-10-17 

PROTOKOLLSBILAGOR  
 
 

1. Protokollsanteckning från Ulf Liljankoski (-) § 127 
2. Reservation från Ulf Liljankoski (-) § 128 
3. Reservation från Ulf Liljankoski (-) § 130 
4. Reservation från Ulf Liljankoski (-) § 133 

 
 
  
 
 



 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROTOKOLLSANTECKNING: Riktlinjer för 
serveringstillstånd 
Jag vill med denna protokollsanteckning ge beröm till förvaltningen och övriga politiker att man 
hörsammade mitt förslag till att öka transparensen i riktlinjerna genom att tydliggöra vilka krav 
som ställs för att en ansökan om serveringstillstånd  ska vara komplett. 
 
Bra jobbat! 
 
Ulf Liljankoski 
1:e vice ordförande Bygg- & miljönämnden 

PROTOKOLLSANTECKNING 
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

2022-10-17 
Sida 1 (1) 
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1:e vice ordförande Bygg- & 
miljönämnden  
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RESERVATION: Synpunkter och förslag på hantering 
av ärende: ”Beslut om granskning för del av Åstorp 
113:63, Björnås VA-anläggning” 

Jag reserverar mig mot beslutet att gå ut på granskning med liggande underlag. Nedan framgår 
tidigare synpunkter och kommentarer som jag fortsätter att vidhålla. 

I detta fall yrkar jag på avslag till detaljplanen, då den prövning som gjorts hittills inte tycks visa 
på att det är möjligt att ta god hänsyn till enskilda intressen (skuggning av bostäder) eller de 
höga kultur- och naturvärden som platsen har en direkt påverka på. 

Nedan följer tidigare kommentarer som försätter att gälla: 

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 har vid tidigare möten yrkat 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: 

RESERVATION 
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

2022-10-17 
Sida 1 (7) 
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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 
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”. 
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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. 

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

 

 

 

Bild 3: Utdrag ur Översiktsplan 2021. Markanvändningskarta. 
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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 

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 
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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. 
 

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. 
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• 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 
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RESERVATION: Beslut om bygglov för nybyggnad av 
kyl- och fryslager med kontor på fastigheten Hyllinge  

Jag reserverar mig mot beslutet om att bevilja bygglov av följande anledning: 
• Detaljplanen är tydliga avseende tanken med en god utformning av platsen. Vi behöver 

därför ställa de krav som detaljplanen ställer, samt av vårt, kommunens, intresse för en 
god utformning och gestaltning, då detta är en plats som välkomnar personer till Åstorps 
kommun.  

• Ansökan bör revideras och kompletteras på ett sådant sätt att vi får ett gott intryck med 
mer grönska och plantering ut mot gatorna. 

 
 
Ulf Liljankoski 
1:e vice ordförande Bygg- & miljönämnden 

RESERVATION 
BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 

2022-10-17 
Sida 1 (1) 

 
 

Ulf Liljankoski 
1:e vice ordförande Bygg- & 
miljönämnden  
ulf@lilon.se 



 

1 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESERVATION: Väckt ärende – Behov av diskussion 
och klargörande kring förvaltningens upprättande av 
ett smutskastande dokument riktat mot en aktiv 
politiker och företagare i Åstorps kommun” 

Jag reserverar mig mot att anse ärendet var avslutat. Dels med bakgrund att varken kommunchef 
eller HR-chef ansett att detta är ett ärende som ligger på deras bord. Se bilaga 1 (svar från HR--
chef). Kommunchefen har även valt att inte besvara hur man tänkt agera, förutom att kommunchef 
hänvisat till HR-chef.  
 
Samtidigt behöver problematiken kring att en högt uppsatt förvaltningschef smutskastar en 
medborgare och företagare, i ett av kommunen upprättade och spridda dokument, lyftas – annars 
kommer enbart andra medborgare och politiker utsättas för detsamma – vilket skapar ett 
demokratiproblem i Åstorps kommun. 
Nedan har jag även svarat på några av förvaltningschefen påståenden i densammes 
ursprungsdokument (se bilaga 2).   
 

ANGÅENDE ULF LILJANKOSKIS UTBILDNING 

PÅSTÅENDE från Camilla Eriksson, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen Åstorps kommun. 

• Nämndsledamoten har en relativt generellt hållen utbildning som samhällsplanerare (ingen 
utbildning som planarkitekt) liksom erfarenhet inom yrket genom några kortare kommunanställningar. 
(Kommunens egna planarkitekter har samtliga en gedigen utbildning som planarkitekter från den enda 
högskolan i landet som utbildar i detalj- och översiktsplanehandläggning.) Detta har lite naturligt gett 
en omedelbar effekt på just plankontorets arbete, framför allt i arbetsutskott och nämnder i ärenden 
som rör översikts- och detaljplanearbete.   

• Idag har ex ledamoten bjudit in till utbildning i planfrågor. P g a ledamotens egna begränsade 
utbildning och uppenbarlig oförmåga att lära också de mest grundläggande sakerna inom planering, 
kan man gissa att eventuella positiva effekter av denna utbildning, kommer vara begränsade. Rent av 
ställa till problem. Att lära andra sådant som uppenbarligen inte fungerar/fungerat vare sig som 
tjänsteman eller politiker inom området. Dessutom ger denna handling en risk att vårt eget plankontor 
får hantera än mer utbredd okunskap och förvirring kring frågorna och av olika anledningar ifrågasätts. 

 

SVAR från Ulf Liljankoski 

• Påståenden ovan avseende ”en relativt generellt hållen utbildning som samhällsplanerare” och att det 
enbart finns en enda högskola i landet som utbildar i detalj- och översiktsplanering innehåller direkta 
felaktigheter, och bör sättas i relation till hur utbildningsbakgrunden för många planarkitekter.  
För det första finns det en uppsjö av högskolor och universitet som utbildar inom detta område. Dock 
finns det enbart en högskola som marknadsförs slutexamen som ”planeringsarkitekt” (observera att det 
även att det benämns PLANERINGSsarkitekt och inte PLANarkitekt)  
Verkligheten är att yrkesaktiva planarkitekter kommer från en mängd olika utbildningar och bakgrunder, 
och att yrket i sig kräver kompetenser som vida överskrider det som en enstaka utbildning erbjuder. 
Inom yrket jobbar alltså personer med examen från flera olika utbildningar, t ex personer med examen 
”byggd miljö från Malmö Universitet, personer med examen som samhällsplanerare från Linköpings 
Universitet eller Gävle Högskola, personer med examen som arkitekt från LTH, personer med examen 
inom landskapsarkitektur från Ultuna eller SLU Alnarp, personer med examen inom samhällsgeografi 
vid Lunds universitet och mycket mer. 
Med andra ord: Förvaltningschefen tycks brista i kunskap avseende vilka utbildningar som finns i landet 
och vilka behov som finns avseende de kunskapskrav som denna typ av planering innebär. Vilket även 
kan tänkas medföra brister i förvaltningschefens arbete med att bemanna förvaltningen. 
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BILAGA 2 
 
ARBETSMILJÖ NÄMNDSPOLITIKER 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 
den 25 april 2022/CE 

 

Den senaste tiden har ett arbetsmiljöproblem uppstått på samhällsbyggnadsförvaltningen, i samband 

med att en ny nämndsledamot började sitt uppdrag i bygg- och miljönämnden. Problemen startade 

omedelbart och spred sig också snabbt till att omfatta flera kontor och verksamheter utanför 

förvaltningen. Arbetsmiljöproblemet har lyfts och tecknats ner som ett arbetsmiljöproblem också på 

förvaltningens arbetsplatsträff (APT). Problemet kan ses som allvarligt och har på kort tid också fått 

påverkan på medarbetares trivsel och hälsa.  

Nämndsledamoten har en relativt generellt hållen utbildning som samhällsplanerare (ingen 

utbildning som planarkitekt) liksom erfarenhet inom yrket genom några kortare 

kommunanställningar. (Kommunens egna planarkitekter har samtliga en gedigen utbildning som 

planarkitekter från den enda högskolan i landet som utbildar i detalj- och 

översiktsplanehandläggning.) Detta har lite naturligt gett en omedelbar effekt på just plankontorets 

arbete, framför allt i arbetsutskott och nämnder i ärenden som rör översikts- och detaljplanearbete.   

Nedan följer några sammanfattade punkter på det som blivit förvaltningens arbetsmiljöproblem. För 

närmare beskrivning av dessa, finns denna på sidan 3.  

• Nämndsledamoten har ett mycket offensivt arbetssätt till synes helt utan respekt för det så 

kallade VAD:et och HUR:et.  

 

• Ledamoten försöka använda plankontorets medarbetare att gå dennes vägar i enskilda 

ärenden.   

 

• Ledamoten bedriver ett offensivt arbete utåt också innehållande kritik mot kommunens egna 

planarkitekter, dess arbete och handläggning.   

 

• Ledamoten argumenterar utåt att förvaltningschefen borde anställa en stadsarkitekt för att 

driva kunna bedriva gestaltningsfrågor.  

 

• Ledamotens agerande i bygg- och miljönämnden riskerar förlängda handläggningstider.  

 

• Nämndsledamotens roll i bygg- och miljönämnden har blivit en både påtaglig och bred 

arbetsmiljöfråga.  

 

• Ledamoten lyssnar inte på fakta från expertisen.  

 

• Det finns en risk i att det utåt ser ut att pågå en prestigekamp mellan plankontoret och 

ledamoten.  

 

• Det blir en stress och oro över att inte kunna och hinna stoppa ledamotens offensiv, t ex 

gällande onödiga återremisser. 
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• Oro och risk att planarkitekternas framtida yrkesliv kan påverkas negativt av samröre med 

ledamoten i samma bransch.  

 

• Sammanträden förlängs och blir frustrerande genom enträgna diskussioner som inte leder 

någon vart.  
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ARBETSMILJÖ NÄMNDSPOLITIKER 
SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN 

- Fördjupning av punkterna på sidan 1 och 2.  

 

Den senaste tiden har ett arbetsmiljöproblem uppstått på samhällsbyggnadsförvaltningen, i samband 

med att en ny nämndsledamot började sitt uppdrag i bygg- och miljönämnden. Problemen startade 

omedelbart och spred sig också snabbt till att omfatta flera kontor och verksamheter utanför 

förvaltningen. Arbetsmiljöproblemet har lyfts och tecknats ner som ett arbetsmiljöproblem också på 

förvaltningens arbetsplatsträff (APT). Problemet kan ses som allvarligt och har på kort tid också fått 

påverkan på medarbetares trivsel och hälsa.  

Nämndsledamoten har en relativt generellt hållen utbildning som samhällsplanerare (ingen 

utbildning som planarkitekt) liksom erfarenhet inom yrket genom några kortare 

kommunanställningar. (Kommunens egna planarkitekter har samtliga en gedigen utbildning som 

planarkitekter från den enda högskolan i landet som utbildar i detalj- och 

översiktsplanehandläggning.) Detta har lite naturligt gett en omedelbar effekt på just plankontorets 

arbete, framför allt i arbetsutskott och nämnder i ärenden som rör översikts- och detaljplanearbete.   

• Nämndsledamoten har ett mycket offensivt arbetssätt till synes helt utan respekt för det 

omtalade VAD:et och HUR:et. Detta trots egen erfarenhet, om än ett par kortare 

anställningar, av arbete som kommuntjänsteman.  

 

• Ledamoten försöka använda plankontorets medarbetare att gå dennes vägar i enskilda 

ärenden, t ex genom att ta fram underlag som talar för dennes sak och ofta enskilda 

intressen, istället för det allmännas som kommun och stat ska bevaka. Detta resulterar i en 

tidskrävande dialog på både sammanträden och via mail. Också efter att beslut tagits i 

nämnden. Detta medför en obekväm situation för plankontorets medarbetare, som ju är i 

beroendeställning till våra folkvalda. Det är extra allvarligt för just plankontorets 

medarbetare, vilka är i samma bransch som ledamoten och tidigare visat att denne inte skyr 

några medel att offentligt smutskasta den som inte delar dennes uppfattning. I förlängningen 

kan detta medföra problem för den enskilde medarbetaren, i dennes fortsatta arbeten inom 

yrket. 

Plankontorets uppgift är att möjliggöra våra politikers uppdrag, t ex genomförande av en 

plan och så effektivt och rättssäkert som möjligt. Det är inte plankontorets uppgift att tycka 

eller försvåra genomförandet av densamma. Plankontoret får inte agera på känslor och 

åsikter, utan det som baseras på lagar, regler och i vissa fall praxis. Plankontoret gör vad som 

behövs för att möjliggöra planen, inte mer eller mindre, med respekt för handläggningstid 

ock plankostnader för den som bekostar planen. Det är inte rimligt att en ledamot ska ställa 

krav på ytterligare arbete utanför plankostnadsavtalet, vilket förstås innebär förlängda 

handläggningstider men också gratisarbete för planarkitekterna (som äventyrar 

budgetresultatet), eller dyrare detaljplaner för våra medborgare och företag. Dessa kostar 

redan idag flera hundra tusen kronor.  

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen är till ca hälften intäktsfinansierat och behöver täckning för 

det arbete som utförs, för att förvaltningen ska klara budget. Man arbetar alltså likt på ett 

konsultföretag.  
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Ledamoten bedriver ett offensivt arbete utåt också innehållande kritik mot plankontorets 

arbete och handläggning och då, förstås, i frånvaro av kommunens egna 

planarkitekter/sakkunniga. Detta resulterar i flera saker. Dels att det utåt ger en bild av att 

kommunens planarkitekter är inkompetenta. Det kan också resultera i att ledamotens eget 

parti, kanske också flera partier, vilseleds att agera för ledamotens egna intressen, mot 

”bättre vetande”. Ledamoten är duktig på att argumentera och kan kanske (med lätthet?) få 

andra folkvalda att agera för ledamotens egna intressen istället för att agera för kommunens 

bästa. Här finns idag en stor risk. Påtaglig risk att ledamoten vilseleder i sin roll som politiker 

och får icke insatta med sig, som inte har kunskap att överblicka de konsekvenser 

ledamotens förslag eller idéer får. Här finns risk för ”dåligt” fattade beslut. Dess omfattning 

beroende på hur många denne lyckas övertyga. Ledamotens roll som politiker? Idag har ex 

ledamoten bjudit in till utbildning i planfrågor. P g a ledamotens egna begränsade utbildning 

och uppenbarlig oförmåga att lära också de mest grundläggande sakerna inom planering, kan 

man gissa att eventuella positiva effekter av denna utbildning, kommer vara begränsade. 

Rent av ställa till problem. Att lära andra sådant som uppenbarligen inte fungerar/fungerat 

vare sig som tjänsteman eller politiker inom området. Dessutom ger denna handling en risk 

att vårt eget plankontor får hantera än mer utbredd okunskap och förvirring kring frågorna 

och av olika anledningar ifrågasätts.  

 

Ledamoten ger en tydlig bild av hur denne tycker planarbete ska bedrivas. Resonemangen 

utgår utifrån en allmän teoretisk nivå, vilken ofta kan låta tilltalande för de mer oinsatta, men 

för de mer insatta genomgående vittnar om stor kunskapsbrist hos ledamoten. Att detta 

påpekas för ledamoten hindrar inte denne från att lika enträget fortsätta sin ofta omfattande 

och tidskrävande argumentering. Planarbete är mycket lagstyrt och vare sig kan eller får 

bedrivas på en så godtycklig basis, efter stundens humör och ambitioner plötsligt tagna ur 

luften. Att vilseleda omgivningen kring planeringsfrågorna gynnar ingen annan än möjligen 

ledamoten själv och dennes intressen.  

 

Ledamoten argumenterar utåt att förvaltningschefen borde anställa en stadsarkitekt för att 

driva kunna bedriva gestaltningsfrågor. Också den med ringa erfarenhet inom området vet 

att detta står och faller med denna idag relativt omoderna titel i en liten kommun. Förr, 

innan planarkitektutbildningarna startade på 1980/90-talen, hade man (hus)arkitekter med 

titeln stadsarkitekt som chefer på samhällsbyggnadsförvaltningar. Detta gjorde att arbetet i 

stort endast bedrevs på detaljnivå. I mer modern tid uppstod behov av också strategiskt 

arbete liksom kompetens inom detsamma. Planarkitektutbildningarna startade och 

anpassades efter att samhällsplanering nu behövde bedrivas på både en strategisk och 

detaljerad nivå. De traditionella husarkitekterna spelade ut sin roll som plan- och 

samhällsbyggnadschefer och är idag titeln på en, ofta husarkitekt, som håller ihop arbetet 

med gestaltningsfrågor i större kommuner. Innehar en tjänst där man på heltid kan arbeta 

med denna lite smalare fråga. För mindre kommuner, liksom i Åstorp idag, tar man in 

upphandlade arkitekter när denna kompetens kan behövas i nåt specifikt fall. Kommunen har 

också länsarkitekt och antikvarisk kompetens att tillgå. Att anställa en arkitekt för att ha en 

stadsarkitekt är alltså att ”gå över ån efter vatten”. Idag ritar man inte hus på kommunerna, 

som man gjorde förr, så rollen som arkitekt har blivit marginell, främst i små kommuner som 

enbart kan ha ett fåtal medarbetare anställda. Det är helt enkelt inte en kompetens som 

behövs.  
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• Långa handläggningstider påverkar direkt medborgarnas och företagens nöjdhet med 

kommunen, vilken tydligt framgår i de nationella servicemätningar som görs varje år. 

Planarbete är ofta en förutsättning för de mycket stora investeringar aktörer väljer att göra i 

just Åstorps kommun. Det kan handla både om nya bostäder och/eller företagsetableringar. 

Ledamotens ständiga arbete för återremisser ger en direkt effekt på handläggningstiderna. 

 

• Nämndsledamotens roll i bygg- och miljönämnden har blivit en både påtaglig och bred 

arbetsmiljöfråga. Att lägga mer arbete än som behövs för att ta fram en plan ger en 

upplevelse av hopplöshet och tröghet som tar på medarbetarnas trivsel och arbetsglädje. 

Upplevelsen att arbetet man utför tuggar om, att behöva komplettera ärendet med mer och 

dessutom onödigt, att arbetsuppgifter därmed inte hinner avslutas i tid innan annat pockar 

på stressar liksom att det gör arbetsplaneringen och handläggningstiden oförutsägbar. 

 

Ledamoten lyssnar inte på fakta från expertisen, oavsett från vilket kontor på förvaltningen 

denna kommer. Det finns en uttröttande hopplöshet i denna ständiga argumentering med 

ledamoten. Att lägga energi på att förklara ”grundkurs 1a”, också via mail i ärendenas 

efterspel, känns menlöst ineffektivt.  

 

Det finns också en risk i att det pågår en prestigekamp mellan plankontoret och ledamoten, 

vilket plankontoret offensivt försöker häva. Både plankontoret och övriga förvaltningen ser 

synpunkter och engagemang från både folkvalda och allmänhet som mycket välkommet.  

 

Det blir en stress och oro över att inte kunna och hinna stoppa ledamotens offensiv, t ex en 

onödig återremiss ibland redan på arbetsutskottet. Ledamoten blandar små och stora saker, 

som där och då behöver sorteras upp och bedömas för att ärendet ska hålla kurs. Ledamoten 

har inte tillräcklig kunskap för att bedöma vad som kan påverkas och vad som inte kan. Det 

kan handla om vad lagstiftningen tillåter eller vad som är rimliga krav att ställa i just Åstorp, i 

den verklighet vi behöver förhålla oss till. Att föreslå lösning av stora generella frågor på 

lagstyrd detaljnivå vittnar om ledamotens stora okunskap. (Samtliga medarbetare på 

plankontoret har en gedigen högskoleexamen som planarkitekter, vilken ledamoten saknar.) 

Ledamoten har ombetts driva större generella planeringsfrågor på en politisk nivå, utan 

resultat.  
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