
ÅSTORP 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Plats och tid Björnekullasalen, kommunhuset kl. 19.50 - 20.00 

Beslutande och Se närvarolista sida 2 
ersättare 

Övriga Anders Aronsson, miljöchef 
närvarande Camilla Eriksson, förvaltningschef 

Gustaf Classon, sekreterare 
Jasna Tomic, samordnare 

Utses att justera Sofie Andersson (L) 

Plats och datum Omedelbar justering 

Sekretmre ~~~ 
i l0vt~ / i-1//oq;t 

Ordförande Menaid Nocic (S) 

Justerande 
~?tJ~ 

Sofie Andersson (L) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Datum för anslagets uppsättande 2020-06-16 

Datum för anslagets nedtagande 2020-07-10 

Ola Eriksson, planarkitekt 
Petra Johansson, miljöstrateg 

Ulf Cronbring (S) 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

,¼ ~(l <d: '-v nderskrift Gustaf Classon 
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ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 

NÄRVAROLISTA 

Bygg- och miljönämndens 
ledamöter 
och ersättare samt 
kolumner för röstning och 
avstående. Den/de av 
ersättarna som tjänstgjort 
markeras med tj g. 

Menaid Nocic (S) 

Karin Larsson (C) 

Joakim Sandberg (M) 

Ulf Cronbring (S) 

Martina Engberg (S) 

Janet Norbeck (M) 

Sofie Andersson (L) 

Rolf Lundqvist (SO) 

Marcus Möller (SO) 

ERSÄTTARE 

Bo Bengtsson (S) 

Joakim Andersson (C) 

Barbro Nielsen (KO) 

Sebastian Mateescu (M) 

Anders Fisch (SO) 

Totalt 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Utdragsbestyrka nde 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 3(7) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Innehållsförteckning 

§ 73 Överklagande av mark- och miljödomstolens beslut om upphävt beslut 

om antagande av detaljplan för Åstorp 113:137 m.fl. 

§ 74 Svar till länsstyrelsen med anledning av granskning av miljökontorets 

verksamhet 

§ 75 Yttrande till revisionen med anledning av granskning av bygg- och 

miljönämndens myndighetsutövning 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 4(7) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 73 

Överklagande av mark- och miljödomstolens beslut om upphävt beslut om 
antagande av detaljplan för Åstorp 113:137 m.fl. 
Dnr KSFD 2016/259 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige antog förslag till detaljplan för Åstorp 113: 137 den 24 juni 
2019. Detaljplanen har sedan överklagats till mark- och miljödomstolen som 
konstaterar i sitt domslut daterat 2020-05-26 att bygg- och miljönämnden har 
gjort en korrekt bedömning av platsens lämplighet för bostadsbyggnation på alla 
punkter utom en - avseende den intilliggande men utanför planområdet 
placerade gödselhögen, i enlighet med bilagt domslut. Tid för överklagande är 
satt till den 16 juni och yttrande för att specificera grunderna för ett överklagande 
och bedömning i enlighet med miljöbalken är framtaget av miljökontoret med 
stöd av plankontoret. Eftersom Åstorp är en kommun som expanderar, och ofta 
hanterar nya bostäder placerade i gränslandet mellan tätort och landsbygd, vore 
ett överklagande för att få mark- och miljööverdomstolens avgörande ett bra och 
viktigt underlag för snarlika frågeställningar i den framtida planeringen. Boende 
i stadsnära tätort med landsbygdskvaliteer är en styrka Åstorps kommun har, väl 
värd att utveckla. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ola Eriksson, 2020-06-05 
Yttrande över överklagande, 2020-06-04 
Domslut från mark- och miljödomstolen, 2020-06-01 

Yrkanden 
Joakim Sandberg (M) yrkar att bygg- och miljönämnden inte ska överklaga ärendet 
då det är i sökandens intresse att överklaga och således är det sökanden som bör 
överklaga mark- och miljödomstolens beslut, kommunen bör inte lägga 
arbetsresurser på att överklaga detta ärende. 

Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden ska överklaga ärendet till mark- och 
miljööverdomstolen för att få en överprövning av de rättsfrågor där det finns ett 
intresse för kommunen att få vägledning från domstolen kring utbyggnad av 
bostäder i områden med hästhållning i enlighet med den redogörelse presenterad i 
besl utsunder laget. 

Rolf Lundqvist (SD) yrkar bifall till rdförandes yrkande. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 5(7) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 73 (forts.) 

Beslutsgång 
Ordförande ställer eget yrkande med bifallsyrkande från Rolf Lundqvist (SD) 
mot Joakim Sandbergs (M) yrkande och finner att eget yrkande vinner bifall. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Överklagar mark- och miljödomstolens dom i enlighet med bedömning i bilagt 
yttrande, samt översänder beslut om överklagande till mark- och 
miljööverdomstolen. 

Reservation 
Joakim Sandberg (M) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

Expedieras till: 
Akten 
Mark- och miljödomstolen 
Kommunstyrelseförvaltningen 

f6 Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 6(7) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 74 

Svar till länsstyrelsen med anledning av granskning av miljökontorets 
verksamhet 
Dm BMND 2020/10 

Sammanfattning 
Länsstyrelsen besökte den 6 december 2019 Åstorps kommun och genomförde 
en uppföljning och utvärdering av kommunens miljöbalkstillsyn. Länsstyrelsen 
ställde som krav att bygg- och miljönämnden senast den 18 juni 2020 skulle 
komma in med en skriftlig redovisning avseende: 

A. kompetensförsörjningsplan inom Miljöenheten 
B. hur Bygg- och miljönämnden ställer sig till övriga rekommendationer i 
rapporten med anledning av noterade brister och risker. 

Beslutsunderlag 
Bmnau § 56 2020-06-01 
Tjänsteskrivelse, Anders Aronsson, 2020-05-26 
Kompetensförsörjningsplan för miljökontoret 2020, 2020-05-14 
Redovisning av bygg- och miljönämndens ställningstagande angående de 
noterade brister och risker som länsstyrelsen noterade, 2020-05-26 
Uppföljning och utvärdering av Åstorps kommuns operativa tillsyn enligt 
Miljöbalken, 2020-06-17 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Återrapporterar kompetensförsörjningsplanen för miljökontoret 2020 och 
redovisning av nämndens ställningstagande angående de noterade brister och 
risker som länsstyrelsen noterade som sitt yttrande. 

Expedieras till: 
Akten 
Länsstyrelsen 
Miljökontoret 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 7(7) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 75 

Yttrande till revisionen med anledning av granskning av bygg- och 
miljönämndens myndighetsutövning 
Dnr BMND 2020/14 

Sammanfattning 
KPMG har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Åstorps kommun 
genomfört en granskning av myndighetsutövningen inom bygg- och 
miljönämnden. Revisionen önskar svar från bygg- och miljönämnden kring vilka 
åtgärder bygg- och miljönämnden avser vidta med anledning av resultatet av 
granskningen. Med anledning därav har förslag till åtgärder upprättas. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, 2020-05-25 
Skrivelse från revisionen, 2020-04-28 
Granskningsrapport KPMG, 2020-04-07 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Godkänner upprättat förslag till yttrande (se tjänsteskrivelse, Camilla Eriksson, 
2020-05-25, rubrik "ärendet") och översänder det till revisionen. 

Expedieras till: 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Revisionen 

Utdragsbestyrkande 


