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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

 
Plats och tid Kulturhuset Björnen/Stora salen 1:a vån, kl. 18.30 – 21.10 

Ajournering kl. 20.10 - 20.30 
Beslutande och 

ersättare 
Se närvarolista sida 2  

 
Övriga 

närvarande 

Agnes Gunnerfeldt, praktikant  
§§ 133-137 
Anders Aronsson, miljöchef 
Camilla Eriksson, förvaltningschef 
Emelie Svahn, praktikant § 147 
Gustaf Classon, verksamhetsutvecklare 
Jasna Tomic, samordnare  
§§ 133-137; 139-153 
Julia Engström, byggnadsinspektör 
Jörgen Wallin, teknisk chef §§ 133-136 

Leni Ahremark, landskapsarkitekt,  
§§ 133-135 
Lina Bengtsson, praktikant 
§§ 133-137 
Merih Özbalci, kanslichef §§ 133-135 
Petra Johansson, miljöstrateg §§ 133-139 
Raquel Zuniga, nämndsekreterare 
Simon Jaldefjord, ekonom §§ 133-137 
Ulf Montinell, byggnadsinspektör 
§§ 133-137; 139-153 
 

 
Utses att justera 

 
Ulf Cronbring (S) 
 

 
Rolf Lundqvist (SD)  

 
Plats och datum  Samhällsbyggnadsförvaltningens lokaler den 18 november 2021, kl. 11.00. 

 
     

      
Sekreterare Raquel Zuniga Saenz §§ 133 – 153 

      
   

Ordförande Menaid Nocic (S)            

    
  

 
 

 Justerande 

 
 
Ulf Cronbring (S)  

 
 
Rolf Lundqvist (SD)  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

 
 
 
 
Bygg- och miljönämndens 
ledamöter och ersättare samt 
kolumner för röstning och 
avstående. Den/de av 
ersättarna som tjänstgjort 
markeras med tjg.  
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Menaid Nocic (S)  
ordförande 

X       

Bogomir Dordevic (C)  
1:e vice ordförande 

---       

Joakim Sandberg (M)  
2:e vice ordförande 

X       

Ulf Cronbring (S) X       

Martina Engberg (S) 
§§ 133-141; 143-153  

X       

Janet Norbeck (M) 
§§ 133-141; 143-153 

X       

Ola Nilsson (L) X       

Rolf Lundqvist (SD) X       

Marcus Möller (SD) X       

        

ERSÄTTARE        

Bo Bengtsson (S)  
tjg. §§ 133 – 153  

X       

Alexander Persson (S) 
tjg. § 142 

X       

Barbro Nielsen (KD) 
tjg. § 142  

X       

 Sebastian Mateescu (M) 
§§ 133-138  

X       

Hampus Svensson (SD)  X       

Totalt        
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Innehållsförteckning 
 
 
§ 133 Fastställande av föredragningslista 

§ 134   Fråga om jäv 

§ 135 Medborgardialog gällande placering av ny förskola i Kvidinge  

§ 136 Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 137 Ekonomisk uppföljning 

§ 138 Beslut i tillsynsärende enligt Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) avseende Skånelivs 

§ 139 Årsrapport för kontroll av luftkvalitet 2020 

§ 140 Beslut om strandskyddsdispens med reviderad tidsplan på fastigheten 
Åstorp 113:10 

§ 141 Beslut om antagande av detaljplan för del av Broby 14:15, ÅVC 

§ 142 Beslut om samråd för detaljplan för Åstorp 113:63, Björnås 
dricksvattenreservoar 

§ 143 Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande statusrapport för 
samtliga detaljplaner 

§ 144 Rättelseföreläggande för fasadändring på fastigheten Hyllinge 36:65 

§ 145 Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen angående ansökan om 
återställande av försutten tid avseende bygglov för Sparvugglan 4 

§ 146 Ansökan om utdömande av löpande vite i ärende gällande fastigheten 
Kvidinge 201:2 

§ 147 Beslut om framtagande av förslag till arkitekturstrategi för Åstorps 
kommun 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

 

§ 148 Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) angående det systematiska 
arbetsmiljöansvaret 

§ 149 Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande brister i 
kommunens ärendehanteringssystem Meetings plus 

§ 150 Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) angående fysisk närvaro av 
tjänstemän på bygg- och miljönämndens sammanträden 

§ 151 Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 152 Anmälningar 

§ 153 Övrigt  

 
 
Bilagor: Skriftliga yrkanden, protokollsanteckningar och reservationer 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 133 
 
 
 
Fastställande av föredragningslista 
 
 
 
Sammanfattning 
Kallelse har skickats ut den 8 november 2021 till ledamöter och ersättare samt 
anslagits på Åstorps kommuns hemsida (www.astorp.se). 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att ärendet ”Medborgardialog gällande placering av ny 
förskola i Kvidinge” tillförs föredragningslistan. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden bifaller lagt yrkande. Behandling av ärenden hanteras i 
ordningsföljd enligt ovan redovisad innehållsförteckning. Bygg- och 
miljönämnden fastställer föredragningslistan. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 134 
 
 
 
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 
Noterar till protokollet att Janet Norbeck (M) och Martina Engberg (S) anmäler jäv i 
ärende § 142 ”Beslut om samråd för detaljplan för Åstorp 113:63, Björnås 
dricksvattenreservoar”. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 135 
 
 
Medborgardialog gällande placering av ny förskola i Kvidinge 
BMND-2021-51 
 
 
Sammanfattning 
Leni Ahremark, landskapsarkitekt på tekniska kontoret och Merih Özbalci, 
kanslichef informerar om kommande medborgardialog kring framtida placering 
av förskola i Kvidinge, den 27 november 2021. Syftet med medborgardialog är 
att få en bild av allmänhetens synpunkter avseende placering och se om dessa 
kan bemötas.  
 
Kvidinge är i behov av en ny förskola för att tillgodose rådande brist på 
förskoleplatser samt framtida behov. Den planerade förskolan är en 
konceptförskola som har tagits fram av Sveriges Kommuner och Regioner 
(SKR). 
 
Under medborgardialogen kommer kommunen att presentera tre alternativ för 
placering:  
 

- Prästamarken: det kommer att ta tid innan en förskola är byggd på grund 
av olika utredningar (buller, trafik, VA) samt arkeologiska utgrävningar 
som krävs för att ta fram detaljplanen. 

- Söderåsvägen: detaljplanen är redan framtagen och avvaktar antagande. 
Fastigheten är centralt belägen med befintlig växtlighet. Fröhusets 
förskola ligger på gångavstånd.  Trafikflödet utgör en utmaning. 
Trafikutredning och bullerutredning finns och val av plats är godkänd av 
Trafikverket och Länsstyrelsen. 

- Klockaregården: ligger runt Trollskogens förskola och har befintlig 
växtlighet. Lokalerna skulle kunna sammanfogas och bilda en enhet med 
ca. 80-100 förskoleplatser. En ny detaljplan med tillhörande utredningar 
krävs; tomten ligger i närheten av järnvägsspåret. 

 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 136 
 
 
Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 
 
 
A/ Jörgen Wallin, teknisk chef, informerar: 
 
- Tidsbegränsad bygglovsansökan för vänthall. 
 
 
B/ Camilla Eriksson, förvaltningschef, informerar: 
 
- Planarkitekten Lina Bengtsson har anställts som vikarie på plankontoret.   
Lina presenterar sig för nämnden. 
 
- Plankontorets nya praktikant Agnes Gunnerfeldt presenterar sig för nämnden. 
 
- Placering av nytt kommunhus: möte med KSAU 29/10 för diskussion om fyra 
möjliga placeringar.   
 
- Antagandet av översiktsplanen som hade skjutits fram till januari kommer att tas 
upp på kommunfullmäktiges sammanträde i december.  
 
- FÖP Björnås: uppdatering kring prisuppgift och beräknad tidsplan från Metria. 
Eventuella medel för översiktsplanen som blir över skulle kunna användas för att 
finansiera FÖP Björnås.  
 
- Makadamen: detaljplanearbete ska nu påbörjas i samarbete med Metria.  
 
- Dialogmöte med revisionen för årlig grundläggande granskning ägde rum 
2021-11-09 med representanter från både nämnden och förvaltningen. 
 
- Medborgardialoger kring förskolor i Hyllinge 2021-11-13 och Kvidinge  
2021-11-27. 
 
- Förvaltningens arbetsmiljöplan med tillhörande åtgärdslista kommer från och 
med nästa år att presenteras för nämnden för antagande.  Hittills har dessa 
dokument endast skickats till nämnden för information kring förvaltningens 
systematiska arbetsmiljöarbete. 
 
- Förslag till yttrande om revisionens granskningsrapport av kommunens arbete 
med Agenda 2030 kommer att tas upp på sammanträdet i januari.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 136 (forts.) 
 
 
- Förvaltningen avser att skriva fram en förfrågan om att få ta del av kommunens 
överskott för bl.a. digitalisering av befintliga detaljplaner, bevarandeprogram och 
flygbilder/drönarfoton till tillsynsarbete. 
 
- Perstorps kommuns byggnadsnämnd samt plan- och byggkontor var på 
studiebesök i Åstorp den 11 november.  Åstorps bygg- och miljönämnd och 
samhällsbyggnadsförvaltningen har fått en inbjudan från Perstorp att komma på 
studiebesök. Detta kommer att planeras i början av nästa år. 
 
- Samhällbyggnadsförvaltningens ”öppet hus” kommer att äga rum den 8 
december, kl. 15.30-20.00, på Kulturhuset Björnen.  
 
 
C/ Julia Engström, byggnadsinspektör, informerar: 
 
- Uppdatering om bygglovsansökan för tillfällig väntsal. Ärendet planeras att 
behandlas på nämndens sammanträde i december.  
 
- Överklagande av bygglovsbeslut för återvinningscontainrar i Kvidinge avslogs 
av länsstyrelsen.  Beslutet har överklagats till mark- och miljödomstolen.   
 
- Två nya ansökningar om förhandsbesked kommer att tas upp på nämndens 
sammanträde i december.  Det gäller en förskola och ett stort växthus.  
 
 
D/ Anders Aronsson, miljöchef, informerar: 
 
- Dokumentet ”förslag till riktlinjer om friytor vid förskolor och skolor” är ute på 
remiss och avses presenteras till nämnden för antagande i december. 
 
- Miljökontoret har fattat beslut om att förelägga en fastighetsägare i Kvidinge att 
forsla bort bilar som är uppställda på tomten och som inte är körbara. 
Föreläggandet har förenats med vite.   
 
- Visning av drönarfilm över Kölebäcken samt GIS-kartor som visar var i Åstorp 
livsmedelsobjekt, värmepumpar och radon finns.  Dessa digitala verktyg bidrar 
till att effektivisera arbetet på miljökontoret. 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 136 (forts.) 
 
 
- Beviljad strandskyddsdispens vid Humlebäcken upphävdes av mark- och 
miljödomstolen och kan komma att överklagas av fastighetsägaren till mark- och 
miljööverdomstolen. 
 
- Rapporter från NSVA om att pumpstationen vid Kölebäcken bräddar. Frågan 
har ställts till NSVA och tekniska kontoret hur detta kommer att åtgärdas. 
 
- Provtagning vid bullervallen i Västra Broby visar på att vidtagna åtgärder har 
gett effekt då halten av föroreningar har minskat.   
 
 
E/ Menaid Nocic, ordförande, informerar: 
 
Nämndens nya ledamot Ola Nilsson (L) och ersättare Hampus Svensson (SD) 
hälsas välkomna.  
 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Informationen från förvaltningen noteras till protokollet.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 137 
 
 
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. 
 
Utfallet för perioden januari till oktober följer budget och årsprognosen visar inte 
på någon avvikelse gentemot budget. Bedömningen är dock att det finns en risk 
att resultatet kan bli negativt gentemot budget vid årets slut. 
 
Föredragande: Simon Jaldefjord, ekonom  
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av Simon Jaldefjord och Camilla Eriksson, 2021-11-05 
Uppföljning bygg- och miljönämnden oktober 2021 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden godkänner månadsuppföljningen 
för oktober 2021 med tillhörande årsprognos. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner månadsuppföljningen för oktober 2021 med 
tillhörande årsprognos. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 138 
 
 
Beslut i tillsynsärende enligt Lag om tobak och liknande produkter 
(2018:2088) avseende Skånelivs  
Dnr BMN-2021-842 
 
 
Sammanfattning 
[Personuppgifter borttagna] har fått tillstånd att bedriva detaljhandel med 
tobaksvaror enligt 5 kap. 1 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter 
(LTLP) i butiken Skånelivs, Torggatan 2 i Åstorp.  Det har framkommit 
uppgifter som föranleder att nämnden behöver ompröva sitt beslut då det finns 
anledning att anta att kriterier för att inneha tillstånd inte längre är uppfyllda. 
 
Föredragande: Roger Algehov, tobakshandläggare 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Roger Algehov, 2021-10-04  
Bilaga 1: Minnesanteckningar telefonsamtal   
Bilaga 2: Kontoutdrag  
Bilaga 3: Kontoutdrag  
Bilaga 4: E-postkommunikation   
Bilaga 5: Minnesanteckningar telefonsamtal 
 
 
Deltagande på distans 
Enligt bygg- och miljönämndens rutin för deltagande på distans dnr. BMND-
2020/32, avsnitt 2.1, får deltagande på distans inte ske om ärendet som 
behandlas är sekretesskyddat hos nämnden. Då det förekommer uppgifter i 
ärendet som omfattas av sekretess enligt 30 kap. 20 § offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400) pausas tjänstemäns deltagande på distans under 
behandlingen av ärendet.    
  
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden beslutar att återkalla tillståndet 
att bedriva detaljhandel med tobak för [personuppgifter borttagna] i butiken 
Skånelivs med stöd i 7 kap. 10 § 2 st. Lag (2018:2088) om tobak och liknande 
produkter (LTLP), då lämplighetskravet i 5 kap. 2 § LTLP inte anses vara 
uppfyllt.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 138 (forts.) 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut  
Bygg- och miljönämnden återkallar tillståndet att bedriva detaljhandel med 
tobak för [personuppgifter borttagna] i butiken Skånelivs med stöd i 7 kap. 10 § 
2 st. Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP), då 
lämplighetskravet i 5 kap. 2 § LTLP inte anses vara uppfyllt. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
[Personuppgift borttagen], butik Skånelivs 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 139 
 
 
Årsrapport för kontroll av luftkvalitet 2020 
Dnr BMN-2021-768 
 
 
Sammanfattning 
Enligt 5 kap. miljöbalken är kommunen ansvarig för att miljökvalitetsnormerna i 
Luftkvalitetsförordningen (2010:477) följs.  Åstorps kommun ingår i den 
samordnade kontrollen för majoriteten av Skånes kommuner och resultatet från 
luftkvalitetskontrollen i Åstorps kommun för år 2020 visar att 
miljökvalitetsnormerna följs men att några av riktvärdena för miljömålet frisk luft 
tangeras. 
 
Föredragande: Petra Johansson, miljöstrateg  
 
 
Beslutsunderlag 
Skrivelse, Petra Johansson, daterad 2021-10-21 
Årsrapport för Åstorps kommun – 2020 Kontroll av luftkvalitet 
Beslut från Bmnau § 117 - 2021-11-01 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Informationen noteras till protokollet. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Miljökontoret 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 140 
 
 
Beslut om strandskyddsdispens med reviderad tidsplan på fastigheten  
Åstorp 113:10 
Dnr BMN-2020-350 
 
 
Sammanfattning 
Den 6 maj 2020 inkom Tekniska kontoret med en ansökan om förlängning av 
tidigare beslut Dnr BMN-2014-807-32 § 43, angående strandskyddsdispens på 
fastigheten Åstorp 113:10 i Åstorps kommun.  
 
På grund av att förvaltningsrätten upphävde kommunfullmäktiges beslut  
KF 2020-01-27 §21 behöver tidigare beslut om strandskyddsdispens tas om där 
villkor kopplat till beslut KF 2020-01-27 §21 tas bort. I ansökan framgår det att 
sex månader efter att ärendet vunnit laga kraft kommer åtgärden att vara utförd. 
Åtgärden är samma som tidigare. Jordmassorna ska användas för övertäckning 
av saltupplaget på fastigheten Åstorp 113:154.  
 
Föredragande: Anders Aronsson, miljöchef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-08, BMN-2020-350-10 
Ansökan strandskyddsdispens, daterad 2020-05-06, BMN-2020-350-1 
Bygg- och miljönämndens beslut § 43, 2016-04-19, BMN-2014-807-32 
Tjänsteskrivelse, Förslag till beslut, daterad 2016-04-11, BMN-2014-807-31 
Tomtplatsavgränsning enligt karta, BMN-2014-807-31 
Situationsplan, BMN-2014-807-30 
Höjdplan, BMN-2014-807-30 
Bygg- och miljönämndens beslut § 80, 2020-06-15,  BMN-2020-350-5 
Länsstyrelsens beslut, daterad 2021-09-06, BMN-2020-350-8 
Kommunfullmäktiges beslut § 21, 2021-01-27, BMN-2020-350-9  
Förvaltningsrättens dom, daterad 2021-06-03, BMN-2020-350-9 
 
 
Yrkanden: 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden beslutar att bevilja 
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 i 
beslutsunderlaget.  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 140 (forts.) 
 
 
Som villkor för beslutet ska gälla 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 inom 5 meter från Humlebäckens strandkant  
 

Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 b § med hänvisning till 7 kap. 18 c § punkt 
5 miljöbalken. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden 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 i beslutsunderlaget. 
 
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 inom 5 meter från Humlebäckens strandkant  
 
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 b § med hänvisning till 7 kap. 18 c § punkt 
5 miljöbalken. 
 
 
 
Expedieras till:  
Akten  
Miljökontoret  
Tekniska kontoret  
 



Bygg- och miljönämnden  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 141  
 
 
Beslut om antagande av detaljplan för del av Broby 14:15, ÅVC  
Dnr KSFD 2018/287 
 
 
Sammanfattning 
På våren 2019 gav kommunstyrelsen positivt planbesked för att detaljplanelägga 
en ny plats för återvinningsstation, ÅVC, för del av fastigheten Åstorp 14:15. 
Syftet är att kunna uppföra en ny modern ÅVC som ska kunna försörja både 
Åstorp och Bjuv, som båda har varsin äldre ÅVC som inte längre uppfyller 
önskemålen för en modern ÅVC. Ansökan om planläggning av den aktuella 
platsen har föregåtts av en lokaliserings-utredning som visar att platsen är den 
enda lämpliga mellan Bjuv och Åstorp för en ny kommungemensam ÅVC. 
 
En del av platsen är utpekad i Åstorps gällande översiktsplan som kommunalt 
kulturmiljöintresse och en ansökan om arkeologisk utredning gjordes till 
Länsstyrelsen innan detaljplanen ställdes ut på samråd. Under april 2020 var 
förslag till detaljplan utställt för samråd och därefter vidtog arbetet med att utreda 
inkomna yttranden. 
 
Resultatet av den arkeologiska utredningen kom i december 2020, med en 
utförligare rapport som kom i april 2021, och föranledde ingen vidare utgrävning 
av platsen. Under april 2021 var detaljplanen utställd för granskning. Därefter har 
en trafikutredning tillkommit, för att närmare utreda trafiksituationen som ett 
genomförande av detaljplanen skulle medföra. Utredningen visade att inga vidare 
åtgärder behövdes för att säkerställa en hållbar trafiksituation i enlighet med 
planförslaget. 
Med bakgrund i den genomgångna processen med samrådsutställning, fördjupade 
utredningar, granskningsutställning samt ytterligare fördjupade utredningar har ett 
förslag till antagandehandlingar för detaljplanen arbetats fram. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, förvaltningschef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ina Andersson, daterad 2021-10-18  
Plankarta, daterad 2021-10-18  
Plan- och genomförandebeskrivning, daterad 2021-10-18  



Bygg- och miljönämnden  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 141 (forts.) 
 
 
Granskningsutlåtande, daterat 2012-10-18  
PM Trafikutredning, daterad 2021-08-12  
Rapport 2021:8 Arkeologisk utredning, daterad 2021-04-23 
Beslut från Bmnau § 119, 2021-11-01 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden godkänner antagandehandlingarna 
och föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för ÅVC på del av 
Broby 14:15, Åstorp. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner antagandehandlingarna och föreslår 
kommunfullmäktige att anta förslag till detaljplan för ÅVC på del av Broby 
14:15, Åstorp. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Plankontoret 
Kommunstyrelsen  



Bygg- och miljönämnden  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 142  
 
 
Janeth Norbeck (M) och Martina Engberg (S) har anmält jäv och lämnar 
möteslokalen för behandlingen av detta ärende. Barbro Nielsen (KD) och 
Alexander Persson (S) inträder som tjänstgörande ersättare. 
 
 
Beslut om samråd för detaljplan för Åstorp 113:63, Björnås 
dricksvattenreservoar 
Dnr BMND 2021/6 
 
 
Sammanfattning 
Detaljplanen för Åstorp 133:63 möjliggör en utökning av Björnås 
dricksvattenreservoar med ytterligare en reservoar med en yta på 700 
kvadratmeter och en höjd på sju meter. Detta för att möta ökande krav på 
reservvolym av dricksvatten i Åstorps kommun. 
 
Detaljplanen omfattar en yta på 4 727 kvadratmeter varav cirka hälften består av 
skogsmark av hög kvalitet och resterande består av några grusade planer, öppen 
mark och befintlig anläggning för dricksvattenreservoaren med tillhörande 
stängslat område. 
 
I gällande detaljplan från 1968 är området angivet som naturmark i form av mark 
eller plantering. Även vändplatser för lokalgatorna är reglerade i denna plan men 
i verkligheten har dessa inte anlagts utan en grusad väg har uppförts vilken 
fungerar som cirkulationsväg. Den nya planen omfattar inte denna grusade väg. 
 
Detaljplanen möjliggör en total byggnation på 18 % av fastighetsarean inom 
användningsområdet vattenreservoar (E1). Detta innebär att man får uppföra 
byggnader till en total yta av 850 kvadratmeter. Befintliga byggnader har en 
byggnadsarea på 66 kvadratmeter och den nya anläggningen kommer att kräva 
en minsta yta av 700 kvadratmeter. Högsta tillåtna höjd för vattenreservoaren är 
sju meters nockhöjd eftersom detta är kravet från NSVA för att kunna få 
tillräckligt stor reservvolym. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, förvaltningschef 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

20(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 142 (forts.) 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Ina Andersson, daterad 2021-10-20 
Planbeskrivning, daterad 2021-10-19 
Plankarta, daterad 2021-10-19 
Undersökning av betydande miljöpåverkan, daterad 2021-10-19 
Beslut om planstart, daterad 2021-03-03 
Beslut från Bmnau § 119, 2021-11-01 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden godkänner samrådshandlingar  
och går ut på samråd med detaljplan för Åstorp 113:63, ”Björnås 
dricksvattenreservoar”. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden godkänner samrådshandlingar och går ut på samråd 
med detaljplan för Åstorp 113:63, ”Björnås dricksvattenreservoar” 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Plankontoret 



Bygg- och miljönämnden  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 143 
 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande statusrapport för 
samtliga detaljplaner  
Dnr BMND 2021/17  
 
 
Sammanfattning 
Under bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-10-18 väckte 
Joakim Sandberg (M) ett ärende för Åstorpsalliansen i vilket 
samhällsbyggnadsförvaltningen gavs i uppdrag att presentera en statusrapport för 
samtliga detaljplaner. 
 
Förvaltningen har inkommit med dokumentet ”Pågående detaljplaner 2021-
2022”, ett levande dokument framtaget på plankontoret för samtliga detaljplaner 
med dess status och prioritering, vilket uppdateras varje vecka.  Materialet antas 
inte av någon politisk instans, utan används för information och dialog med 
berörda politiker kring prioriteringar och uppdrag. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, förvaltningschef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Camilla Eriksson, förvaltningschef, daterad 2021-10-21 
Exceldokumentet Detaljplaner 2021-2022 
Beslut från Bygg- och miljönämnden § 132 - 2021-10-18 
Beslut från Bmnau § 120, 2021-11-01 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden uppdrar plankontoret att kvartalsvis 
redovisa planstatus för samtliga detaljplaner för nämnden och att det väckta 
ärendet anses som besvarat med hänvisning till det underlag som redovisas i 
tjänsteskrivelsen.  
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
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Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 143 (forts.) 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden uppdrar plankontoret att kvartalsvis redovisa planstatus 
för samtliga detaljplaner för nämnden. Det väckta ärendet anses som besvarat 
med hänvisning till det underlag som redovisas i tjänsteskrivelsen.  
 
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Plankontoret 
 



Bygg- och miljönämnden  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 144 
 
 
Rättelseföreläggande för fasadändring på fastigheten Hyllinge 36:65 
Dnr BMN-2021-632 
 
 
Sammanfattning 
Ett telefonsamtal inkom till byggkontoret 2021-07-19 angående ett olovligt 
uppfört skärmtak på Hyllinge 36:65. Den klagande bor på grannfastigheten 
Hyllinge 36:64 och är en av fastighetsägarna.  Skärmtaket var uppfört närmare 
än 1 meter från huvudbyggnaden på Hyllinge 36:64. 
 
Byggnadsinspektören har vid ett flertal tillfällen informerat fastighetsägaren av 
Hyllinge 36:65 att de måste ha ett grannemedgivande om de bygger ett lovbefriat 
skärmtak närmare än 4,50 meter från fastighetsgränsen. Samtal har också förts 
med fastighetsägarna av Hyllinge 36:64 som inte har gett sitt medgivande till 
placeringen av skärmtaket.  Ett antal platsbesök har gjorts och i dagsläget står 
skärmtaket kvar och grannarna har inte gett sitt medgivande. 
 
Föredragande: Ulf Montinell, byggnadsinspektör 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Ulf Montinell 2021-10-22 
E-post till fastighetsägare Hyllinge 36:65, BMN 2021-632-11 
Beräkning av sanktionsavgift, BMN 2021-632-10 
Tillsynsbesök 2, BMN 2021-632-9 
Telefonsamtal 3, BMN 2021-632-8 
Telefonsamtal 2, BMN 2021-632-7 
Tillsynsbrev, BMN 2021-632-6 
Fotografi 2, BMN 2021-632-5 
E-post, BMN 2021-632-4 
Tillsynsbesök, BMN 2021-632-3 
Fotografi 1, BMN 2021-632-2 
Telefonsamtal, BMN 2021-632-1 
Detaljplan 1985-01-11_Hyllinge, omr väster om Ripgatan & Hägergatan 
plankarta 
Planbeskrivning 1985-01-11_Hyllinge, omr väster om Rip- och Hägergatan  



Bygg- och miljönämnden  
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 144 (forts.) 
 
 
Yrkanden  
Joakim Sandberg (M) yrkar att bygg- och miljönämnden förelägger 
[personuppgifter borttagna], fastighetsägaren av Hyllinge 36:65, att senast 2021-
12-19 vidta rättelse genom att få ett medgivande att skärmtaket får stå kvar från 
fastighetsägarna på Hyllinge 36:64 eller riva skärmtaket. 
 
Om så inte sker kommer frågan om att ta ut en byggsanktionsavgift på 6 188 kr 
av fastighetsägaren på Hyllinge 36:65 att tas upp vid Bygg- och miljönämndens 
sammanträde 2021-12-20.  
 
Ordförande yrkar bifall till Joakim Sandbergs (M) yrkande. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar Joakim Sandbergs (M) yrkande med bifallsyrkande från 
ordförande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att förelägga [personuppgifter borttagna], 
fastighetsägaren av Hyllinge 36:65, att senast 2021-12-19 vidta rättelse genom 
att få ett medgivande att skärmtaket får stå kvar från fastighetsägarna på Hyllinge 
36:64 eller riva skärmtaket. 
 
Om så inte sker kommer frågan om att ta ut en byggsanktionsavgift på 6 188 kr 
av fastighetsägaren på Hyllinge 36:65 att tas upp vid Bygg- och miljönämndens 
sammanträde 2021-12-20.  
 
Beslut fattas med stöd i 11 kap. 20 § plan- och bygglagen, (2010:900). 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Bygg- och miljönämnden 
Fastighetsägare Hyllinge 36:65 
Fastighetsägare Hyllinge 36:64  
Ulf Montinell, Byggnadsinspektör 



Bygg- och miljönämnden  
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Bmn § 145  
 
 
Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen angående ansökan om 
återställande av försutten tid avseende bygglov för Sparvugglan 4 
Dnr. BMN-2020-523 
 
 
Sammanfattning 
Den 15 oktober 2021 mottog bygg- och miljönämnden ett föreläggande från 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Begäran om anstånd beviljades 
och yttrande ska lämnas senast 2021-11-22. Byggkontoret har tagit fram ett 
yttrande i ärendet för att bemöta ansökan om återställande av försutten tid för 
bygglovsärendet av idrottshallen på Sparvugglan 4. 
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2021-11-04 
Yttrande från byggkontoret, BMN-2020-523-44 
Original nybyggnadskartan för Sparvugglan 4, BMN-2020-523-43 
Anstånd beviljat t.o.m. 22 nov, BMN-2020-523-42  
Föreläggande om yttrande, BMN-2020-523-40 
Underrättelse om beslut till fastighetsägaren, BMN-2020-523-21 
Skickade underrättelser, BMN-2020-523-20  
Underrättelse om beslut till sökande, BMN-2020-523-19 
Bmnau § 87 2020-10-05, BMN-2020-523-18  
Yttrande från tekniska kontoret, BMN-2020-523-17 
Rev. markplanering, BMN-2020-523-16 
Tjänsteskrivelse 2020-09-25, BMN-2020-523-15 
Situationsplan, BMN-2020-523-13 
Markplanering, BMN-2020-523-7 
Fasader med färgsättning, BMN-2020-523-6 
Fasadritningar, BMN-2020-523-5 
Sektionsritningar, BMN-2020-523-4 
Planritningar, BMN-2020-523-3 
Ansökan, BMN-2020-523-1 
Detaljplan 2020-07-14, plankarta och planbeskrivning 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 145 (forts.) 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden antar byggkontorets förslag till 
yttrande daterat 2021-11-04 som sitt eget och översänder det med tillhörande 
handlingar till Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Växjö. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden antar byggkontorets förslag till yttrande daterat  
2021-11-04 som sitt eget och översänder det med tillhörande handlingar till 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt i Växjö. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Julia Engström, Byggnadsinspektör 
Svea hovrätt, via e-mail: svea.avd6@dom.se



Bygg- och miljönämnden  
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Bmn § 146 
 
 
 
Ansökan om utdömande av löpande vite i ärende gällande fastigheten  
Kvidinge 201:2  
Dnr BMN- 2019-110 
 
 
Sammanfattning 
Fastighetsägaren av Kvidinge 201:2 har inte fullföljt föreläggandet som  
vann laga kraft 2020-04-28, därmed begärs ett utdömande av det löpande  
vitet på totalt 55 000 kr.  
 
Föreläggandet skulle ha fullföljts innan 2020-10-28, vilket är 6 månader  
efter att Mark- och miljööverdomstolen meddelat att de inte gett  
prövningstillstånd för beslutet från Mark- och miljödomstolen. Föreläggandet om 
rättelse har inte följts, enligt bilder tagna 2020-10-29 står samtliga byggnader 
som avser föreläggandet kvar, likaså vid nästkommande besök den 30 november. 
Beslut från Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite har genomförts för 
ett fast vitesbelopp på 50 0000 kr och ett löpande vitesbelopp på 5 000 kr för en 
30-dagarsperiod. Mellan 2020-11-27 till 2021-10-23 har det gått 11 st. 30-
dagarsperioder.  Därmed beräknas vitesbeloppet till 55 000 kr. Då samtliga 
tillbyggnader står kvar finns inga skäl till att vitesbeloppet jämkas.  
 
Föredragande: Julia Engström, byggnadsinspektör 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2021-10-25 
Bilder tagna 2021-10-25, BMN-2019-110-48 
Dom 2021-10-06, utdömande av vite, BMN-2019-110-47 
Bilder tagna 2021-09-01, BMN-2019-110-46 
Laga kraft bevis, BMN-2019-110-33 
Dom från MÖD, BMN-2019-110-28 
Dagboksblad från 17 feb 2020, BMN-2019-110-27 
Dom från MMD, BMN-2019-110-26 
Dom från Länsstyrelsen, BMN-2019-110-22 
Beslut Bmn § 35 2019-03-18, BMN-2019-110-10 
Delegationsordning, Bmn § 45 2017-06-13 
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Bmn § 146 (forts.) 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att Bygg- och miljönämnden beslutar att ansöka hos Mark- och 
miljödomstolen om att få det förelagda vitet utdömt till [personuppgifter 
borttagna], fastighetsägare av Kvidinge 201:2 med adressen [personuppgift 
borttagen]. 
 
Fastighetsägaren har inte fullföljt föreläggandet om rättelse som vann laga kraft 
2020-04-28, därmed yrkas på ett löpande vite om 5 000 kr för varje period om 30 
dagar som föreläggandet inte följts. Mellan 2020-11-27 till 2021-10-23 har det 
gått 11 st. 30-dagarsperioder. Det totala beloppet som yrkas blir därmed 55 000 
kr. Det finns inga skäl till att vitesbeloppet jämkas. 
 
 
Beslutsgång  
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att ansöka hos Mark- och miljödomstolen om 
att få det förelagda vitet utdömt till [personuppgifter borttagna], fastighetsägare 
av Kvidinge 201:2 med adressen [personuppgift borttagen]. 
 
Fastighetsägaren har inte fullföljt föreläggandet om rättelse som vann laga kraft 
2020-04-28, därmed yrkas på ett löpande vite om 5 000 kr för varje period om 30 
dagar som föreläggandet inte följts. Mellan 2020-11-27 till 2021-10-23 har det 
gått 11 st. 30-dagarsperioder. Det totala beloppet som yrkas blir därmed 55 000 
kr. Det finns inga skäl till att vitesbeloppet jämkas. 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Mark- och miljödomstolen i Växjö 
Fastighetsägaren för Kvidinge 201:2 
Julia Engström, Byggnadsinspektör 
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Bmn § 147 
 
 
 
Beslut om framtagande av förslag till arkitekturstrategi för Åstorps 
kommun  
Dnr BMN 2021/841 
 
 
Sammanfattning 
Åstorps kommun växer och i samband med detta och den nya översiktsplanen 
krävs att en övergripande strategi tas fram för att säkerställa en god bebyggelse 
som är hållbar och trivsam för de som bor och verkar i Åstorps kommun. I 
strategin ska värdefulla kulturmiljöer utvärderas liksom en vidareutveckling av 
dessa föreslås samt vilka värden arkitekturen och den byggda miljön ska bidra 
med.  
 
En arkitekturstrategi blir ett stöd i handläggningen av ärenden inom 
samhällsbyggnadsområdet liksom att den minskar antalet av dessa som kommer 
till bygg- och miljönämnden för ställningstagande. Strategin bör ha en 
giltighetstid som motsvarar översiktsplanen, till 2040, samt vara tillgänglig för 
allmänheten. 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, förvaltningschef 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Camilla Eriksson, förvaltningschef, daterad 2021-10-26 
Arkitekturpolicy Gävle, BMN-2021-841-6 
Arkitekturstaden Malmö, BMN-2021-841-5 
Bevarande och utvecklingsplan Karlshamn, BMN-2021-841-4 
Gestaltningsbilaga Uppland Väsby, BMN-2021-841-3 
Karta över utbyggnadsområden förslag till ny ÖP, BMN-2021-841-1 
Bmnau § 123, 2021-11-01 
 
 
Yrkanden  
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden ger samhällsbyggnads-
förvaltningen i uppdrag att ta fram ett förslag till arkitekturstrategi för Åstorps 
kommun som ska översändas till kommunfullmäktige för antagande. 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

30(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 147 (forts.) 
 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta 
fram ett förslag till arkitekturstrategi för Åstorps kommun som ska översändas 
till kommunfullmäktige för antagande. 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten  
Samhällsbyggnadsförvaltningen 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

31(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 148  
 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) angående det systematiska 
arbetsmiljöansvaret 
Dnr. BMND 2021/42 
 
 
Sammanfattning 
På bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-10-18 väcktes ett ärende av 
Joakim Sandberg (M) för Åstorpsalliansen gällande nämndens arbetsmiljöansvar.  
I ärendet framkom följande yrkanden: 
 

- Att utreda hur bygg- och miljönämndens delegationsordning ser ut 
gällande det systematiska arbetsmiljöansvaret. 

- Att HR-chefen bjuds in till nästa sammanträde för att klargöra 
arbetsmiljöansvaret och varför det ska delegeras till nämnden om den inte 
har arbetsgivaransvar. 

 
HR-chefen Karolina Håkansson bjöds in till arbetsutskottets sammanträde 2021-11-
01 och framförde följande gällande nämndens arbetsmiljöansvar: 

- Förtroendevalda som sitter i fullmäktige, styrelse och nämnd är ytterst 
arbetsgivaransvariga och har således arbetsmiljöansvar. 

- Arbetsmiljöansvaret framgår av Arbetsmiljölagen (1977:1160) och 
Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 
2001:1) och har således funnits länge. 

- Kommunfullmäktige har ett övergripande arbetsmiljöansvar som bara får 
delegeras i ett led, och som delegerats till nämnderna så att de har 
arbetsmiljöansvar, verksamhetsansvar och budgetansvar inom sitt 
verksamhetsområde.   

- När det gäller kommunchefen begränsas arbetsmiljöansvaret till 
organisatoriska och sociala frågor som berör förvaltningschefer. 

- Nämnder får delegera arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefer, dock inte 
själva arbetsmiljöansvaret som ligger kvar hos nämnden. 

- Det är viktigt att nämnden ger förvaltningschefen möjlighet att kunna 
delegera ut arbetsmiljöuppgifter så långt som möjligt i verksamheten.  

- Nämnden som kollektiv kan ställas till straffrättsligt ansvar om man inte har 
arbetat med arbetsmiljöperspektivet tillräckligt strukturerat. 

- Tillförandet av arbetsmiljöansvaret i nämndernas reglementen görs för att 
tydliggöra och synliggöra nämndernas ansvar för arbetsmiljö. 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

32(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 148 (forts.) 
 

 
Angående frågan om hur bygg- och miljönämndens delegationsordning ser ut för 
arbetsmiljöansvaret, har förvaltningen redogjort för gällande bestämmelser i 
tjänsteskrivelse daterad 2021-10-26. 
 
Enligt bygg- och miljönämndens delegationsordning har arbetsmiljöuppgifter 
delegerats till ordförande med vidaredelegation till förvaltningschef eller den 
förvaltningschef sätter i sitt ställe (Bmn 2019-10-21 § 108).  Delegationen av 
arbetsmiljöuppgifter innebär att förvaltningen ansvarar för att sköta det vardagliga 
arbetsmiljöarbetet. Dock fortsätter nämnden att vara huvudansvarig för att följa upp 
arbetsmiljöarbetet.  
 
Då det saknas bestämmelser i nämndens reglemente avseende arbetsmiljöansvaret har 
bygg- och miljönämnden fattat beslut 2021-09-29, § 108 om att föreslå 
kommunfullmäktige att revidera reglementet genom att tillföra bestämmelser om 
nämndens arbetsmiljöansvar inom dess verksamhetsområde. 
 
Föredragande: Raquel Zuniga Saenz  
 
 
Beslutsunderlag  
Tjänsteskrivelse från Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare, 2021-10-26 
Åstorps kommuns arbetsmiljöpolicy, KF 2017-10-30, § 149 
Dokument för fördelning av arbetsmiljöuppgifter, 2019-09-03 
Beslut från Bmn 2019-10-21, § 108 
Beslut från Bmn 2021-09-29, § 108 
Beslut från Bmn 2021-10-18, § 127 
Beslut från Bmnau 2021-11-01 § 115 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet som besvarat 
med hänvisning till klargörande från HR-chefen Karolina Håkansson och 
tjänsteskrivelsen. 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

33(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 148 (forts.) 
 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet som besvarat med hänvisning till 
klargörande från HR-chefen Karolina Håkansson och tjänsteskrivelsen. 
 
 
 
Expedieras till 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
HR-enheten 
Kommunstyrelsen 
 
 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

34(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 149 
 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande brister i kommunens 
ärendehanteringssystem Meetings plus  
Dnr BMND 2021/40 
 
 
Sammanfattning 
På bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-10-18 väcktes ett ärende av 
Joakim Sandberg (M) för Åstorpsalliansen gällande kommunens 
ärendehanteringssystem Meetings +, där följande brister påtalades: 
 

- Svårighet att läsa handlingar i surfplattan då man konstant blir ofrivilligt 
utloggad 

- Önskemål om större skärmar för att läsa kartor, ritningar och andra 
handlingar i större format 

- Bättre internetanslutning i sammanträdessalen 
 
Förvaltningen uppdrogs att undersöka ovanstående brister samt att redogöra för 
alternativa sätt att sända sammanträdesunderlag till nämnden. Frågan översändes 
till kanslichefen för besvarande av den juridiska aspekten av att översända 
handlingar som innehåller personuppgifter via e-post. 
 
Föredragande: Raquel Zuniga Saenz, nämndsekreterare 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse från Linda Tholén, nämndsekreterare och Merih Özbalci, 
kanslichef, daterad 2021-10-26 
Beslut från Bygg- och miljönämnden 2021-10-18 § 125 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet som besvarat 
med hänvisning till tjänsteskrivelsen. 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

35(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 149 (forts.) 
 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden anser det väckta ärendet som besvarat med hänvisning till 
tjänsteskrivelsen. 
 
 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Kansliet 
  
 
 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

36(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 150 
 
 
Väckt ärende av Åstorpsalliansen (M, L, KD) angående fysisk närvaro av 
tjänstemän på bygg- och miljönämndens sammanträden  
Dnr BMND 2021/41 
 
 
Sammanfattning 
På bygg- och miljönämndens sammanträde 2021-10-18 väckte Joakim Sandberg 
(M) ett ärende för Åstorpsalliansen (M, L, KD) gällande möjligheten för 
förvaltningens tjänstemän att återgå till att närvara fysiskt på nämndens 
sammanträden.  
 
Förvaltningen gavs i uppdrag att undersöka förutsättningarna för förvaltningens 
tjänstemän att återgå till att närvara fysiskt på nämndens sammanträden och 
förvaltningschefen, Camilla Eriksson, lyfte fram följande aspekter under 
arbetsutskottets sammanträde 2021-01-11: 
 

- Kommunen har gjort en stor investering i ny teknik för att möjliggöra 
sammanträden på distans. De problem som har funnits med att använda 
systemet uppkom då systemet ännu inte var färdiginstallerat.  

- Den fysiska närvaron av samtliga tjänstemän innebär kostnader för 
kvällstidsarbete samt resor till och från sammanträden. 

- Förvaltningens chefer skulle kunna ansvara för att föredra sina 
medarbetares ärenden på plats, men risken är att chefer inte kan svara på 
mer specifika frågor från nämnden.   

- Det är inte tidseffektivt för tjänstemän som bara har ett kort ärende på 
dagordningen att behöva närvara fysiskt på sammanträdet.  

 
 
Föredragande: Camilla Eriksson, förvaltningschef 
 
 
Beslutsunderlag 
Beslut från Bygg- och miljönämnden § 126 - 2021-10-18 
Beslut från Bmnau § 149 – 2021-11-01 
 
 
 
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

37(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 150 (forts.) 
 
 
Yrkanden 
Ordförande yrkar att bygg- och miljönämnden beslutar att: 

- fortsätta använda det nya systemet för sammanträden på distans året ut 
och utvärdera det i december. 

- tjänstemän som har ärenden på dagordningen som är av stort intresse för 
nämnden eller som har flera ärenden ombeds via nämndsekreteraren att 
närvara fysiskt på respektive sammanträde.  
 

 
 
Beslutsgång 
Ordförande prövar eget yrkande och finner att det vinner bifall. 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Bygg- och miljönämnden beslutar att: 

- fortsätta använda det nya systemet för sammanträden på distans året ut 
och utvärdera det i december. 

- tjänstemän som har ärenden på dagordningen som är av stort intresse för 
nämnden eller som har flera ärenden ombeds via nämndsekreteraren att 
närvara fysiskt på respektive sammanträde.  

 
 
 
Expedieras till: 
Akten 
Samhällsbyggnadsförvaltningen  
 
 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

38(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 151 
 
 
 
Redovisning av delegationsbeslut för bygg- och miljökontorens 
verksamhetsområden perioden 1 oktober – 31 oktober 2021 
Dnr BMND 2021/10 
 
 
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 2021-10-01 – 2021-10-31,  
dnr BMND 2021/10 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 2021-10-01 – 2021-10-31,  
dnr BMND 2021/10 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 2021-10-01 – 2021-10-31,  
dnr BMND 2021/10 
Tekniska samråd, startbesked och slutbesked, ärendelista 2021-10-01 – 2021-10-
31, dnr BMND 2021/10 
 
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar redovisningen till protokollet. 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

39(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 152 
 
 
 
Anmälningar 
 
 
Sammanfattning 
 
 
Rad nr   Datum          Händelse Dnr 

01 2021-10-18 Beslut 
Länsstyrelsen, Överklagande av beslut om 
bygglov på fastigheten Kvidinge 7:115 

BMN-2021-444 

02 2021-10-15 Föreläggande 
Mark och miljööverdomstolen, yttrande i mål om 
återställande av försutten tid, Sparvugglan 4 

BMN-2020-523 

03 2021-10-28 Beslut 
Länsstyrelsen, ansökan om förlängning av 
LOVA-projektet ”Våtmark Hyllinge” 

BMN-2019-831 

04 2021-10-28 Beslut 
Regeringen, uppdrag att utreda åtgärder för att 
motverka spridning av legionellabakterier från 
kyltorn 

BMN- 2021-879 

05 2021-10-22 Redogörelse 
Länsstyrelsen, samverkan med den nationella 
planen för omprövning av vattenkraft i Rönne å 
avrinningsområde 

BMN- 2021-878 

06 2021-10-25 Beslut  
Kommunfullmäktige § 167, budget 2022 med 
flerårsplan 2023-2024 

BMND 2019/31 

07 2021-10-25 Beslut  
Kommunfullmäktige § 170, ändring av taxa för 
miljökontoret 

BMN-2021-221 

08 2021-11-04 Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott, 
sammanträdesdatum 2021-11-01 

 

 
  
 
Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar anmälningarna till protokollet. 



Bygg- och miljönämnden  
 
 
 
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
 
 

40(40) 
 
 
 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2021-11-15 

Bmn § 153 
 
 
Övrigt  
 
Ordförande informerar:  
 

- Bygg- och miljönämnden kommer att ha en julavslutning tillsammans 
med samhällsbyggnadsförvaltningen den 20 december kl. 16.30 – 18.00 
på Kulturhuset Björnen.  De politiska förmötena kommer att äga rum  
kl. 18.00-18.30. 

 
- Kulturhuset Björnens möblering i stora salen kommer att ändras så att det 

endast ska finnas stolar placerade i rad och inga bord (s.k. biosittning).  
Den nya möbleringen innebär att man kommer att behöva ändra 
möbleringen före sammanträdena och återställa efter. 


