
ÅSTORP 

BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Plats och tid Björnekullasalen, kommunhuset, kl. 18.30 - 22.15 
Ajournering 20.55 - 21.20, 21.35 - 21.40 

Beslutande och Se närvarolista sida 2 
ersättare 

Jörgen Wallin, teknisk chef§ 70 
Ola Eriksson, planarkitekt 
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Övriga Anders Aronsson, miljöchef 
närvarande Camilla Eriksson, förvaltningschef 

Gustaf Classon, sekreterare 
Julia Engström, byggnadsinspektör 

Petra Johansson, miljöstrateg 
UlfMontinell, byggnadsinspektör 

Utses att justera Sofie Andersson (L) Ulf Cronbring (S) 

Plats och datum Björnekullasalen, kommunhuset den 17 juni 2020, kl. 14.30 

ht/~--
sekreterare Gustaf Classon, §§ 68 - 72, 76-86 

>1(}rcu/ ri~ af/ 
Ordförande Menaid Nocic (S) 

~J; ~ 
Justerande 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 2020-06-17 

Datum för anslagets nedtagande 2020-07-10 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift ~ f i ~------.._ 

Ulf Cronbring (S) 



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 tjg. 

Menaid Nocic (S) 

Karin Larsson (C) 

Joakim Sandberg (M),§§ 68-71, 
76-77, 79-86 

Ulf Cronbring (S) 

Martina Engberg (S), §§ 68-72, 
76-80, 82-86 

Janet Norbeck (M), §§ 68-71, 
76-77, 79-80, 82-86 

Sofie Andersson (L) 

Rolf Lundqvist (SD), §§ 68-71, 
76-77, 79-86 

Marcus Möller (SD), §§ 68-71 , 
76-77, 79-86 

ERSÄTTARE 
Bo Bengtsson (S), tjg. §§ 72, 

78, 81 

Joakim Andersson (C) 

Barbro Nielsen (KD) 

Sebastian Mateescu (M), tjg. 
§§ 72, 78, 81 

Anders Fisch (SD), tjg. §§ 72, 
78 

Totalt 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Utdragsbestyrkande 

2(28) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 3(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Innehållsförteckning 

§ 68 Fastställande av föredragningslista 

§ 69 Fråga om jäv 

§ 70 Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 71 Ekonomisk uppföljning 

§ 72 Antagande av detaljplan för Björnekulla Ås 

§ 73 Se separat protokoll bmn 2020-06-15 §§ 73-75 

§ 74 Se separat protokoll bmn 2020-06-15 §§ 73-75 

§ 75 Se separat protokoll bmn 2020-06-15 §§ 73-75 

§ 76 Redovisning av LONA-projekt Förstudie Humlebäcken samt beslut om 

åtgärder med anledning av förstudien 

§ 77 Beslut om bygglov för mobilmast på fastigheten Åstorp 113 :7 

§ 78 Beslut om bygglov för arrangemangshall på fastigheten Åstorp 112:87 

§ 79 Beslut om byggsanktionsavgift för åtgärder på fastigheten Vallbo 4 

§ 80 Ansökan om strandskyddsdispens, Åstorp 113: 10, förvaring av 

jordmassor avsedda för övertäckning 

§ 81 Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för nödutlopp i 

Kvid inge vattenskyddsområde 

§ 82 Ändring av delegationsordning med anledning av tillfällig lag om 

smittskyddsåtgärder vid serveringsställen 

§ 83 Inbjudan till studieresa med Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 

§ 84 Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 85 Anmälningar 

§ 86 Övrigt 

Utdragsbestyrkande 



0 

ASTORP 

Bygg- och miljönämnden 

Bmn § 68 

Fastställande av föredragningslista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

4(28) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Behandling av ärenden hanteras i ordningsföljden i ovan redovisad 
innehållsförteckning. Bygg- och miljönämnden fastställer föredragningslistan. 

Justerandes signatur /;117 yl; Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 5(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 69 

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 finns i 6 kap 28-32 §§ Kommunallagen och gäller för 
bygg- och miljönämnden. 

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. 

Ordförande frågar närvarande på sammanträdet om någon av närvarande anmäler 
jäv. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar till protokollet att Rolf Lundqvist (SD), Marcus Möller (SD), Joakim 
Sandberg (M) och Janet Norbeck (M) anmäler jäv i ärende § 72 "antagande av 
detaljplan för Björnekulla Ås" och ärende § 78 "beslut om bygglov för 
arrangemangshall på fastigheten Åstorp 112:87". 

Martina Engberg (S) och Janet Norbeck (M) anmäler jäv i ärende § 81 "ansökan 
om dispens från vattenskyddsföreskrifterna nöd utlopp K vidinge 
vattenskyddsområde". 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 6(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 70 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

A/Jörgen Wallin, teknisk chef, informerar om: 

-Tekniska kontorets pågående arbeten och mark- och exploateringsingenjörens 
arbete med pågående tomtförsäljning. Bygg- och miljönämnden ställer frågor om 
tekniska kontorets verksamhetsområde, GIS-arbete, NSVA-anslutningsavgifter, 
samarbete med NSV A mm. Teknisk chef informerar om möjligheten att mark
och exploateringsingenjören och teknisk chef kan närvara vid bygg- och 
miljönämndens arbetsutskotts sammanträde. 

B/Camilla Eriksson, förvaltningschef, informerar om: 

-Byggkontoret har anställt ny medarbetare som byggnadsinspektör under året ut. 
Han kommer främst att arbeta med tillsynsarbete. 

-Två feriearbetare kommer att vara hos samhällsbyggandsförvaltningen i 
sommar. 

-Diskussioner förs om samrådsmötena i ÖP-arbetet. 

C/Julia Engström, byggnadsinspektör, informerar om: 

-Ulf Montinell, nyanställd byggnadsinspektör presenterar sig för nämnden. 

-Fastigheterna Nässlan 19 och 20 har inkommit ansökan om bygglov för 

tvåplansradhus med upplåtelseform bostadsrätt. Byggkontoret har dialog med 

sökanden om placering av förrådshusen. 

-I tillsynsärende på fastigheten Tröskan 2 där bygg- och miljönämnden tidigare 

beslutat om föreläggande har en uppföljande inspektion skett. De kaminer som 

skulle monteras ned eller alternativ anmälas till byggkontoret har inte tagits bort 

eller anmälts. Föreläggandet har till viss del efterföljts men brister kvarstår. 

-Information om en kommande byggnation i Hyllinge på tomt vid Diamantvägen 

där exploatören avser bebygga med 26 st tvåplansradhus. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 

Bmn § 70 (forts.) 

D/Anders Aronsson, miljöchef, informerar om: 

7(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

-Presentation av statistik från miljökontorets verksamhetssystem. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 8(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 71 

Ekonomisk uppföljning 
Dnr BMND 2018/6 

Sammanfattning 
Månadsuppföljning med tillhörande årsprognos har upprättats för bygg- och 
miljönämnden. Denna har upprättats i enlighet med Åstorps kommuns 
styrmodell. Nytt för 2020 är att den ska godkännas av nämnden. 

Besluts underlag 
Tjänsteskrivelse, Simon Jaldefjord, 200608 
Uppföljning bygg- och miljönämnden maj 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Godkänner månadsuppföljningen för maj med tillhörande årsprognos för bygg
och miljönämnden 

Expedieras till: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 9(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 72 

Antagande av detaljplan för Björnekulla Ås 
Dm KSFD 2015/259 

Rolf Lundqvist (SD), Marcus Möller (SD), Joakim 
Sandberg (M) och Janet Norbeck (M) har amnältjäv och lämnar möteslokalen 
för behandlingen av ärendet. Anders Fisch (SD), Sebastian Mateescu (M) och Bo 
Bengtsson (S) inträder som tjänstgörande ersättare. 

Sammanfattning 
Just intill stationen i Åstorp låg förut en marmelad- och syltfabrik. När 
verksamheten lades ner köptes fastigheten upp av Åstorps kommun genom sitt 
fastighetsbolag med avsikten att platsen skulle kunna utvecklas och exploateras 
för främst bostäder. Arbetet påbörjades 2015 genom dialog med såväl 
kommuninvånare som kommunala tjänstepersoner och föreningar med flera. 
Syftet var att arbeta fram en inriktning för hur man ville att platsen skulle 
utvecklas. Dialogen resulterade i ett planprogram och ett gestaltningsprogram. 
Med det bakgrundsarbetet som utgångpunkt togs ett förslag till ny detaljplan 
fram som har genomgått samrådsutställning, fördjupade utredningar, 
granskningsutställning, ytterligare fördjupade utredningar och nu slutligen landat 
i ett gediget och väl genomarbetat förslag till ny detaljplan. I samband med att 
platsen exploateras kommer också stationen och dess spårdragningar utvecklas 
och en ny gångbro kommer att byggas. 
Den nya stadsdelen har ett mycket strategiskt läge och kommer tillsammans med 
en ny gångbro vara en länk mellan Åstorps centrum och Söderåsen - vilket 
kommer gynna samtliga Åstorps bor. Platsen har stora kvaliteer med närhet till 
såväl centrum, de höga naturvärdena på Söderåsen samt till öresundsregionen -
vilket borgar för en hög nivå gestaltningsmässigt för den kommande 
exploateringen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ola Eriksson, 2020-06-08 
Bmnau § 52 2020-06-01 
Plankarta, 2020-05-20 
Plan- och genomförandebeskrivning, 2020-06-08 
Granskningsutlåtande, 2020-05-20 
Tekniskt PM, 2019-02-19 
Fördjupad Riskutredning, 2020-02-24 
Fördjupad Bullerutredning, 2020-03-02 

Justerandes signatur #) Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 

Bmn § 72 (forts.) 

Bygg- och miljönämndens beslut 

I 0(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Godkänner antagandehandlingarna och föreslår kommunfullmäktige att anta 
förslag till detaljplan för Björnekulla ås, Gladan 2 mfl, Åstorp. 

Expedieras till: 
Akten 
Plankontoret 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Justerandes signatur A ' Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 

Bmn §§ 73-75 

11 (28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Ärenden bmn §§ 73-75 omedelbart justerade, se separat protokoll 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 12(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 76 

Redovisning av LONA-projekt Förstudie Humlebäcken samt beslut om 

åtgärder med anledning av förstudien 

Dm BMN 2018-241 

Sammanfattning 
Humlebäcken, som omfattas av EU:s vattendirektiv, är recipient för dagvatten, 
avloppsvatten och dräneringsvatten från jordbruksmark. Provtagningar under 
flera års tid visar att bäcken är både övergödd och förorenad av olika miljöfarliga 
ämnen med ursprung från mänsklig aktivitet. Enligt Vattendirektivet har Åstorps 
kommun ett stort ansvar för att bäcken uppnår miljökvalitetsnormen God status 
men i dagsläget ligger målet långt bort. Miljökontoret har med bidrag från 
våtmarks-LONA genomfört en förstudie i syfte att ge förslag på åtgärder för att 
förbättra vattenkvaliteten. Åtgärdsförslagen inkluderar både kommunal 
dagvattenhantering, återställning av bäckfåran och vidare dialog med markägare. 

Dagvatten från bebyggda miljöer i Åstorps kommun är en betydande 
påverkanskälla på Humlebäcken. Dagvatten från hårdgjorda ytor innehåller ofta 
olika föroreningar och det höga flödet orsakar fysiska skador i bäckfåran. Stora 
delar av dagvattnet från Åstorp, Nyvång och K vidinge leds dessutom direkt till 
bäcken, utan föregående fördröjning och rening. 
Som ett första steg för att minska kommunens påverkan på bäcken föreslår 
förstudien att kommunen i större utsträckning arbetar med ekologisk 
dagvattenhantering och reviderar kommunens grönstrukturplan för att säkerställa 
grönstrukturens plats i samhällsplaneringen. 

Besluts underlag 
Bmnau §§ 53-54 2020-06-01 
Förstudie Humlebäcken, BMN-2018-241 
Tjänsteskrivelse, Petra Johansson, 2020-05-25, dnr BMN 2018-241 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Tillstyrker förstudiens förslag om att revidera kommunens grönstrukturplan så 
att den inkluderar grönstrukturens betydelse för dagvattenhanteringen i täto11erna 
och innehåller en planeringsmetod för hur grönstrukturen ska säkras vid ny
exploatering och förtätning. 

Expedieras till: 
Miljökontoret 
Kommunstyrelseförvaltningen 

51 Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 13(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 77 

Beslut om bygglov för mobilmast på fastigheten Åstorp 113:7 
Dnr BMN 2020-299 

Sammanfattning 
Hi3G Access AB söker bygglov för uppförande av mobilstation med en 
fackverksmast på 48 meter och en tillhörande teknikbod på fastigheten Åstorp 
113:7 med adress Norra Vallgatan 12, Åstorp. Masten placeras 44,3 meter från 
riksväg 21. Sökanden har tecknat arrendeavtal med fastighetsägaren. Åstorp 
113 :7 ligger utanför detaljplanelagt område. Remissinstanser har hörts och 
samtliga har inget att erinra mot att bygglovet beviljas. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2020-06-15 
Remissvar från Ängelholm airport, BMN-2020-299-27 
Remissvar från Trafikverket, BMN-2020-299-26 
Remissvar från Miljökontoret, BMN-2020-299-24 
Remissvar från Försvarsmakten, BMN-2020-299-23 
Remissvar från Luftfartsverket, BMN-2020-299-22 
Karta i skala 1 :50 000 samt mått till väg 21, BMN-2020-299-16 
Situationsplan skala 1: 100, BMN-2020-299-9 
Plan-, fasad- och sektionsritning, BMN-2020-299-6 
Fasad från väster, BMN-2020-299-5 
Anmälan om kontrollansvarig, BMN-2020-299-2 
Bilaga till ansökan, BMN-2020-299-1 
Ansökan, BMN-2020-299-1 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Beviljar sökt bygglov för mobiltelestation för fackverksmast på 48 meter med 
tillhörande teknikbod. Den totala bygglovsavgiften fastställs till 13 994 kr i 
enlighet med kommunens antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr 
KSFD 2011/539). 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 14(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 77 (forts.) 

Information till beslut 
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. 

Byggnationen kräver kontrollansvarig. Sökanden har inkommit med en anmälan 
om kontrollansvarig som godkänns. 

En flyghinderanalys ska beställas av sökande och finnas som underlag inför ett 

startbesked. 

Ytterligare information till sökande finns i Trafikverkets yttrande. 

Utstakning och lägeskontroll kan begäras hos Metria tfn 042-640 86, eller 042-

640 58, dessa kostnader ingår inte i bygglovsavgiften. 

Åtgärder får påbörjas tidigast när startbesked lämnats. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom två år och avslutats inom 

fem år från beslutsdatum. 

Expedieras till: 
Akten 
Bygg- och miljönämnden 
Fastighetsägaren för Åstorp 113:7 
Julia Engström, Byggnadsinspektör 
Sökande: Hi3G Access AB 
Remiss instanser: Försvarsmakten ( exp-hkv@mil.se ), Miljökontoret, 
( rebecka.christoffersson@astorp.se ), Ängelholms flygplats ( info@aghairport.se ), 
Luftfa1tsverket (lfvcentralregistratur@lfv.se) 
Trafikverket (trafikverket@trafikverket.se) 
Rågrannar: Åstorp 113 :8, Åstorp 113:10 (Åstorps kommun), Åstorp 113:152 & 
Åstorp 113:154 

Justerandes signatur j/; Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 15(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 78 

Beslut om bygglov för arrangemangshall på fastigheten Åstorp 112:87 
Dnr BMN 2020-338 

Rolf Lundqvist (SD), Marcus Möller (SD), Joakim 
Sandberg (M) och Janet Norbeck (M) har anmält jäv och lämnar möteslokalen 
för behandlingen av ärendet. Anders Fisch (SD), Sebastian Mateescu (M) och Bo 
Bengtsson (S) inträder som tjänstgörande ersättare. 

Sammanfattning 
Björnekulla fastighets AB ansöker om bygglov för en tillbyggnad av en 
aiTangemangshall samt rivningslov för befintliga omklädningsrum vid ishallen 
på fastigheten Åstorp 112:87. Enligt ansökan uppgår bruttoarean till 7 435 m2 

och har en byggnadsarea på 4 950 m 2
• Den planerade byggnaden har en 

byggnadshöjd på 11,5 meter. Nockhöjden blir ca 13,2 meter. Enligt 
tillgänglighetsutlåtandet finns det läktare med plats för ca 1 15 0 personer. 
Fastigheten ligger inom detaljplan avsett för idrottsändamål. En ändring av delar 
av området vann laga kraft 2018-03-28, övrigt gäller detaljplanen som vann laga 
kraft 1981-11-24. Byggnadshöjden får maximalt vara 12 meter. I den ändrade 
detaljplanen står att riskreducerande åtgärder för ammoniakanläggningen krävs i 
samband med nybyggnation. Grannhörande har utförts men efter inkomna 
reviderade ritningar så följer byggnationen detaljplanen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2020-06-09 
Reviderade ritningar utan skärmtak vid huvudentren, BMN-2020-338-8 
Yttrande från rågranne, BMN-2020-338-7 
Ritningar, BMN-2020-338-3 
Tillgänglighetsutlåtande, BMN-2020-338-2 
Ansökan, BMN-2020-338-1 
Ändring av detaljplan, 2018-03-28, plankarta och planbeskrivning 
Detaljplan 1981-11-24, plankarta och planbeskrivning 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Beviljar sökt bygglov för tillbyggnad av arrangemangshall samt rivning av 
omklädningsrum. Den totala bygglovsavgiften fastställs till 198 937 kr i enlighet 
med kommunens antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 
2011 /539). 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 16(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 78 (forts.) 

Information till beslut 
För sökt åtgärd krävs tekniskt samråd. Riskreducerande åtgärder för 

ammoniakanläggningen ska redovisas inför ett startbesked. Var god tag 

kontakt med Byggnadsinspektören via e-mail julia.engstrom@astorp.se alt. 

tfn 042-640 71 (telefontid: 10-12) före planerad byggstart. 

Byggnationen kräver kontrollansvarig. 

Utstakning och lägeskontroll kan begäras hos Metria tfn 042-640 86, eller 042-

640 58, dessa kostnader ingår inte i bygglovsavgiften. 

Åtgärder får påbö1jas tidigast när startbesked lämnats. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbö1jats inom två år och avslutats 

inom fem år från beslutsdatum. 

Protokollsanteckning 
Sebastian Mateescu (M) meddelas möjlighet att senast vid tidpunkten för 
justeringen inkomma med protokollsanteckning för alliansen. 

Expedieras till: 
Akten 
Bygg- och miljönämnden 
Fastighetsägaren, Björnekulla fastighets AB 
Julia Engström, Byggnadsinspektör 
Bedömda rågrannar, Nyponet 12, Orren 1 & 5, Näckrosen 2, 14 & 16, Haganäs 
3, Åstorp 112:36 (Åstorps kommun) 

Justerandes signatur It) 
• '1 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 17(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 79 

Beslut om byggsanktionsavgift för åtgärder på fastigheten Vallbo 4 
Dnr BMN 2020-50 

Sammanfattning 
En ansökan om bygglov för ändrad användning inkom till bygg- och 
miljönämnden den 17 juli 2018, diarienummer BMN-2018-540. Ett beslut på 
delegation fattades av bygglovshandläggaren 2018-09-06 utan givet startbesked. 
I beslutet står det att ett tekniskt samråd ska hållas och kontakt ska tas med 
byggnadsinspektören före byggstart. Bygglovet innefattas av I 300 m2 som 
ändrar verksamhet från lagerbyggnad till gym och padelhall med tillhörande 
omklädningsrum samt reception för verksamheten. 

Efter en e-postkonversation med byggherren för sökt bygglov enligt ovan, med 
verksamhet Padel & Gym i Åstorp AB, samt ett tillsynsbesök på plats den 4 
februari 2020 på Södra Vallgatan 4, kunde det konstateras att verksamheten på 
delar av fastigheten Vallbo 4 var i full gång. En byggsanktionsavgift får därmed 
tas ut då överträdelser från Plan- och bygglagen (PBL) har skett i form av att 
inget startbesked finns givet samt att verksamheten har påbörjats utan ett 
slutbesked. En begäran om yttrande från fastighetsägaren av Vallbo 4 skickades 
ut den 11 maj, ett yttrande inför beslut har därefter inkommit från ett ombud för 
AB Åstorp Vallbo 4 (556908-7033). I yttrandet har fastighetsägarens ombud 
begärt att få närvara vid bygg- och miljönämndens sammanträde. 

Beslu tsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2020-06-09 
Yttrande från AB Åstorp Vallbo 4, BMN-2020-50-5 
Begäran om yttrande med bilagor, BMN-2020-50-3 
Bilder tagna 2020-02-04, BMN-2020-50-2 
Kommunicering med byggherre i ärendet BMN-2018-540, BMN-2020-50-1 

Yrkanden 
Marcus Möller (SD) yrkar att ärendet återremitteras för förtydligande av 
tjänsteskrivelsen med ett beslutsförslag och inte två alternativ. 

Ordförande yrkar att ärendet återremitteras för att fastighetsägaren och dennes 
ombud får möjlighet att närvara vid bygg- och miljönämndens nästkommande 
sammanträde under de första ca 15 minuter av sammanträdet som är öppet för 
allmänheten. 

517 Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 18(28) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 79 (forts.) 

Janet Norbeck (M) yrkar att ärendet återremitteras för förtydligande av 
tjänsteskrivelse med redovisning av tillämpliga rättsfall när nedsättning av 
byggsanktionsavgift ska ske pga liten avvikelse. 

Beslutsgång 
Ordförande prövar yrkandena och finner att ärendet inte ska avgöras på 
sammanträdet utan återremitteras. Ordförande prövar eget tilläggsyrkande om att 
fastighetsägaren och dennes ombud ska bjudas in att närvara vid bygg- och 
miljönämndens nästkommande sammanträde under de första ca 15 minuter av 
sammanträdet som är öppet för allmänheten och finner att det vinner bifall. 
Ordförande prövar Janet Norbecks (M) tilläggsyrkande om att ärendet ska 
bifogas med ett förtydligande av tjänsteskrivelse med redovisning av tillämpliga 
rättsfall när nedsättning av byggsanktionsavgift ska ske pga liten avvikelse och 
finner att det vinner bifall. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Återremitterar ärendet till förvaltningen för utredning med ett fö1iydligande av 
tjänsteskrivelse med redovisning av tillämpliga rättsfall när nedsättning av 
byggsanktionsavgift ska ske pga liten avvikelse samt att fastighetsägaren och 
dennes ombud bjuds in att närvara de första ca 15 minuterna av bygg- och 
miljönämndens kommande sammanträde den 17 augusti kl 18.30 i kulturhuset 
Björnen. 

Expedieras till: 
Akten 
Byggkontoret 
Sakägare och ombud 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 19(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 80 

Ansökan om strandskyddsdispens, Åstorp 113:10, förvaring av 

jordmassor avsedda för övertäckning 

Dnr BMN 2020-350 

Sammanfattning 
Den 6 maj 2020 inkom Tekniska kontoret med en ansökan om förlängning av 
tidigare beslut Dnr 20114-807-32 § 43, angående strandskyddsdispens på 
fastigheten 113: 10 i Åstorps kommun. På grund av överklagande av 
Kommunfullmäktiges beslut hösten 2019 behöver tidigare tidsplan revideras. I 
ansökan framgår det att efter sex månader efter ärendet vunnit laga kraft kommer 
åtgärden vara utförd. Åtgärden är samma som tidigare. Jordmassorna ska 
användas för övertäckning av saltupplaget på fastigheten Åstorp 113:154. 

Beslutsunderlag 
Bmnau § 55 2020-06-01 
Tjänsteskrivelse, Anders Aronsson, 2020-05-26 
Ansökan strandskyddsdispens, 2020-05-06 
Bygg- och miljönämndens beslut 2016-04-19 § 43 
Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut Anders Aronsson, 2016-04-11, Dnr 2014-
0807-31 
Tomtplatsavgränsning enligt karta, Dnr 2014-0807-31 
Situationsplan Dnr 2014-0807-30 
Höjdplan Dnr 2014-0807-30 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Beviljar strandskyddsdispens med reviderad tidsplan för bortgrävning av 
jordmassor, samt övertäckning av saltlager med befintliga jordmassor på 
fastigheten Åstorp 113:10 i Åstorps kommun vid Humlebäcken i enlighet med 
situationsplan, se bilaga 1. 

Som villkor för beslutet gäller att: 

1. Åtgärden ska genomföras i enlighet med vad som angavs i ansökan 
2. Den yta som får tas i anspråk för åtgärden är markerad på bifogad karta 
3. jordmassor får inte placeras i vattnet 
4. försiktighetsmått ska vidtas för att förhindra grumling av Humlebäcken 
5. körskador får inte uppstå ino 5 meter från Humlebäckens strandkant 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 20(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 80 (forts.) 

6. åtgärden ska vara utförd enligt handlingsplan senast sex månader efter 
kommunen har rådighet över fastigheten Åstorp 113: 154 samt 
Kommunfullmäktiges beslut KF 2020-01-27 § 21 vunnit laga kraft. 

Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 b § med hänvisning till 7 kap. 18 c § punkt 
5 miljöbalken. 

Expedieras till: 
Miljökontoret 
Tekniska kontoret 
Arkivet 

Utd ragsbestyrka n de 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 21(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 81 

Ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för nödutlopp i 

Kvid inge vattenskyddsområde 

Dm BMN 2020-284 

Martina Engberg (S) och Janet Norbeck (M) har anmält jäv och lämnar 
möteslokalen för behandlingen av ärendet. Bo Bengtsson (S) och Sebastian 
Mateescu (M) inträder som tjänstgörande ersättare. 

Sammanfattning 
NSV A anlägger nytt avloppsnät i Maglaby/Högalid. I februari 2020 fick 
miljökontoret vetskap om att två pumpstationer med utlopp anlagts inom 
Maglaby/Högalidutbyggnaden. Miljökontoret tog kontakt med NSV A och 
inspektion av pumpstationerna och utloppen gjordes på plats. NSV A har angett 
att utloppen avser nödutlopp som ska användas i det fall pumparna inte fungerar. 
Syftet med nödutloppen är att förhindra bakåtflöde i avloppsledningarna vid 
driftstopp av pumparna. I Magalby har installerats en cistern på 3,2 m3. NSVA 
har beräknat att cisternen ska räcka till 2 timmar vid driftstopp. Pumpstationerna 
är utrustade med en pump i reserv samt larmfunktion. NSV A uppger att vid 
driftstopp gäller 1 timmes inställningstid med spolbil. I Mårtenstorp anges 
kapaciteten för cisternen till 3 timmar. I det material som ligger till grund för 
NSV As tillstånd till avloppsutbyggnaden i Maglaby/Högalid saknas uppgift om 
pumpstationernas nödutlopp. NSV A har angett att bortledning av avloppsvatten 
via nödutloppen kan ske. Enligt miljökontoret är det fråga om infiltration och 
inte bo1tledning. NSV As entreprenör har vid grävarbeten konstaterat att 
grundvattennivån i området är hög. 

Miljökontoret har kommunicerat NSVA att det strider mot 
vattenskyddsföreskrifterna att släppa ut orenat avloppsvatten i 
vattenskyddsområdet och begärt in en dispensansökan. Ansökan har inkommit 
från NSV A samt komplettering den 7 maj 2020. Ytterligare kompletteringar har 
därefter begärts avseende fullmakt för NSV As företrädare att underteckna 
ansökan, dricksvattenyttrandet undertecknat av företrädare för 
dricksvattenenheten samt en redogörelse med alternativa åtgärder. Sökanden, 
NSV A, har inkommit med komplettering avseende fullmakt och 
dricksvattenyttrande. Angående punkten om redogörelse med alternativa åtgärder 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 22(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 81 (forts.) 

anser sökanden denna sedan tidigare vara utredd och ärendet kommer därför inte 
att kompletteras av sökanden med den handlingen. 

Besluts underlag 
Fullmakt 2020-06-10 
Protokoll ks § 148 2020-06-03 angående beslut om utställande av fullmakt 
E-postkorrespondens ang fullmakt 2020-06-10 
Bmnau § 57 2020-06-01 
Bmn § 64 2020-05-18 
Komplettering dricksvattenutlåtande 2020-04-30 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Avslår ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifterna för nöd utlopp i K vidinge 
vattenskyddsområde. Bygg- och miljönämndens tidigare beslut 2020-05-18 § 64 om 
föreläggande att inkomma med en skriftlig redogörelse över alternativa lösningar har 
inte efterföljts av sökanden. Sökanden har därför inte visat att den tekniska lösning 
som ansökan avser på ett tillfredsställande sätt riskminimerar utsläpp av orenat 
avloppsvatten i vattenskyddsområdet och utgör bästa möjliga lösning i enlighet med 
miljöbalkens regler. 

Upplysning till beslut 
Bygg- och miljönämnden ser positivt på att ärendets övriga kompletteringar har 
inkommit. Vid elavbrott eller driftstörningar som föranleder att nödutlopp behöver 
aktiveras bör en anläggnings inställningstid inte vara alltför snävt tilltagen. Vid en 
förnyad ansökan bör sökanden kunna visa att anläggningen har en kapacitet och 
stabilitet som minst ska klara en inställningstid på 6-8 timmar. 

Expedieras till: 
Akten 
Miljökontoret 
Sökanden 

Justerandes signatur Il )J, Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 23(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 82 

Ändring av delegationsordning med anledning av tillfällig lag om 

smittskyddsåtgärder vid serveringsställen 

Dnr BMND 2020/16 

Sammanfattning 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR) har inkommit med en promemoria med 
underlag för delegering av ärenden enligt lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Miljökontoret har upprättat ett förslag 
till ändring av delegationsordning med anledning av lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen har ännu inte trätt i kraft. 

Miljökontorets förslag är att ordförande får delegation att besluta om att ändra 
bygg- och miljönämndens delegationsordning med anledning av den nya lagen så 
att delegationsordningen kan ändras efter den tidpunkt då den nya lagen trätt i 
kraft. 

Beslutsunderlag 
Promemoria, SKR, 2020-05-28 
Förslag ändring delegationsordning med anledning av lagen om tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen, 2020-06-11 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Godkänner att delegationsordningen får ändras genom ordförandebeslut när den 
nya lagen har trätt i kraft. 

Expedieras till: 
Akten 
Miljökontoret 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 24(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 83 

Inbjudan till studieresa med Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 
Dnr BMN 2019-69 

Sammanfattning 
SMHF har inkommit med en inbjudan till studieresa med tema vatten kring 
utmaningar och goda exempel för att minska föroreningar i vattnet som 
läkemedelsrester och plaster/mikroplaster. Studieresan genomförs onsdagen den 9 
september. Deltagaranmälan behöver skickas senast den 22 augusti. 

Beslutsunderlag 
Inbjudan, 12 maj 2020, dnr BMN 2019-69-16 
Bmnau § 59 2020-06-01 

Bygg- och miljönämndens beslut 
De ledamöter och ersättare som önskar delta meddelar nämndsekreterare så att 
deltagaranmälan kan göras senast 22 augusti. 

Expedieras till: 
Akten 
SMHF deltagaranmälan 

si; Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 25(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 84 

Redovisning av delegationsbeslut för bygg- och miljökontorens 
verksamhetsområden perioden 1 maj - 31 maj 2020 
Dnr BMND 2020/6 

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 20200501 -20200531, dnr BMND 
2020/6 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 20200501 -20200531, dnr BMND 
2020/6 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 20200501 -20200531, dnr BMND 2020/6 
Tekniska samråd, startbesked & slutbesked, ärendelista 20200501 - 20200531, 
dnr BMND 2020/6 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar redovisningen till protokollet. 

Utd ragsbestyrka n de 
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Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 26(28) 

Bmn § 85 

Anmälningar 

Sammanfattning 

Rad nr Datum 
01 2020-05-19 

02 2020-05-28 

03 2020-05-20 

04 2020-06-03 

05 2020-05-12 

06 2020-05-12 

07 2020-05-26 

08 2020-05-28 

09 2020-06-01 

10 2020-06-03 

11 2020-06-01 

12 2020-06-02 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Händelse Dnr 
Dom BMN 2019-775-15 
Mark- och miljödomstolen, överklagat 
beslut dispens från avfallshämtning 
Beslut BMN 2019-794-9 
Länsstyrelsen, statligt bidrag till lokalt 
naturvårdsproiekt "Bi och insektsplattform" 
Delbeslut BMN 2019-83 1-8 
Länsstyrelsen, stöd till lokalt 
vattenvårdsprnjekt "Våtmark Hyllinge" 
Överklagan BMN 2019-833-17 
Delegationsbeslut miljöfarlig verksamhet Ji-
Te 27 överklagat 
Underrättelse BMN 2020-9-14 
Lantmäteriet, avslutad fastighetsreglering 
Björket I :27 m.fl. 
Underrättelse BMN 2020-9-15 
Lantmäteriet, begärd avstyckning Broby 
57: I m.fl. 
Underrättelse BMN 2020-9-16 
Lantmäteriet, begärd avstyckning Broby 
14:15 
Underrättelse BMN 2020-9-17 
Lantmäteriet, begärd avstyckning och 
fastighetsreglering Kärrarp 1 :40 och 
Kvidinge 17:18 
Underrättelse BMN 2020-9-18 
Lantmäteriet, begärd anläggningsförrättning 
Broby 13 :14 m.fl 
Underrättelse BMN 2020-9-19 
Lantmäteriet, samråd avstyckning från 
Åstorp 113:95 
Underrättelse BMN 2020-9-20 
Lantmäteriet, avslutad fastighetsreglering 
Fruemöllan 2: I m.fl . 
Beslut BMN 2020-65-18 
Länsstyrelsen, överklagat beslut enligt plan-
och bygglagen om rättelseföreläggande 
förenat med vite samt byggsanktionsavgift 
på fastigheterna Tröskan 2 och Åstorp 112: 7 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 27(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 85 (forts.) 

13 2020-05-15 Beslut 
Länsstyrelsen, överklagat beslut om 
tillsynsavgift enligt Miljöbalken, Tröskan 2 

14 2020-05-04 Överklagan 
Överklagat delegationsbeslut i 
hälsoskyddsärenden på fastigheten Nyvång 
1:124 

15 2020-06-01 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 
2020-06-01 

16 2020-05-18 Protokoll 
Arbetsutskottet för Vegeåns vattenråd och 
Vegeåns Service AB 

17 2020-05-26 Dom 
Mark- och miljödomstolen, antagande av 
detaljplan för Åstorp 113 : 137 m.fl 

18 2020-05-25 Dom 
Förvaltningsrätten, offentlig upphandling 
Rönneåkommitten 

19 2020-05-06 Beslut 
Kommunstyrelsen, uppföljning av 
verksamhetsplan för miljöstrategiskt arbete 
2019 

20 2020-06-01 Skrivelse 
Rönneåns vattenråd, förslag till funktionärer 
2020 

21 2020-06-01 Rapport 
Rönneåns vattenråd, årsberättelse 2019 inkl 
bilagor 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar anmälningarna till protokollet. 

Jt Utdragsbestyrkande 

BMN 2020-101-32 

BMN 2020-176-24 

BMND 2019/ 17 

KSFD 2016/359 

BMND 2019/16 

KSFD 2019/15 

BMND 2019/16 

BMND 2019/16 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 28(28) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-06-15 

Bmn § 86 

Övrigt 

Karin Larsson (C) meddelar att hon avsagt sig sitt uppdrag i bygg- och 

miljönämnden. 

Bygg- och miljönämnden tackar Karin för denna tid. 

Rolf Lundqvist (SD) ställer fråga om betalning har skett av de 

byggsanktionsavgifter som ett företag är skyldiga kommunen för byggnationer i 

Skönbäck, Nyvång. 

Camilla Eriksson förvaltningschef besvarar frågan. 

Bygg- och miljönämnden tar nu uppehåll över sommaren och ordförande och 

förvaltningschef önskar samtliga ledamöter, ersättare, tjänstemän och 

protokollsläsare en trevlig sommar. 

Utdragsbestyrkande 


