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BYGG- OCH MILJÖNÄMNDEN 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Plats och tid Kulturhuset Björnen kl. 18.30 - 21 .30 
Ajournering 20.00 - 20.10, 20.15 - 20.3 5 

Beslutande och Se närvarolista sida 2 
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Övriga Anders Aronsson, miljöchef 
närvarande Camilla Eriksson, förvaltningschef 

Gustaf Classon, sekreterare 

Utses att justera Sofie Andersson (L) 
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Julia Engström, byggnadsinspektör 
Niklas Andersson, planarkitekt 

Ulf Cronbring (S) 

Plats och datum Björnekullasalen, kommunhuset, den 20 maj 2020, kl. 14.30 

Äil&~--
Sekreterare Gustaf &:son, §§ 56 - 67 

' ( ✓ I, 
#M J. /// ;17?/I & 

Ordförande Menaid Nocic (S) 

~~ 
Justerande Sofie Andersson (L) 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Beslutande organ Bygg- och miljönämnden 

Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Datum för anslagets uppsättande 2020-05-20 

Datum för anslagets nedtagande 2020-06-12 

Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift GustafClasson 

~3 
Ulf Cronbring (S) 



ÅSTORP 

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), §§ 56-
61, 63-67 

Ulf Cronbring (S) 

Martina Engberg (S) 

Janet Norbeck (M), §§ 56-61, 
63-67 

Sofie Andersson (L) 

Rolf Lundqvist (SD), §§ 56-61, 
63-67 

Marcus Möller (SD), §§ 56-61, 
63-67 

ERSÄTTARE 

Bo Bengtsson (S), tjg. § 62 

Joakim Andersson (C) 

Barbro Nielsen (KD) 

Sebastian Mateescu (M), tjg. § 
62 

Anders Fisch (SD), tjg. § 62 

Totalt 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 
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Bygg- och miljönämnden 3(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Innehållsförteckning 

§ 56 Fastställande av föredragningslista 

§ 57 Fråga om jäv 

§ 5 8 Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

§ 59 Ekonomisk uppföljning 

§ 60 Beslut om samråd för detaljplan del av Åstorp 112:43, "Gamla Vägen" 

§ 61 Beslut om bygglov för radhus med totalt 16 lägenheter, Kvidinge 7:143 

§ 62 Beslut om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av passage m.m. mellan 

skolmoduler, Tusenskönan 11 

§ 63 Ändring av delegationsordning angående vitesbelopp för miljökontorets 

verksamhet 

§ 64 Information om dispensansökan från NSV A för nöd utlopp i K vidinge 

vattenskyddsområde 

§ 65 Redovisning av delegeringsbeslut 

§ 66 Anmälningar 

§ 67 Övrigt 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Bygg- och miljönämnden 

Bmn § 56 

Fastställande av föredragningslista 

Bygg- och miljönämndens beslut 

4(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

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

es·signatuM; ;(Je /(JJ Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 5(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 57 

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 Norbäck (M) anmäler jäv i ärende § 62 "Beslut om 
tidsbegränsat bygglov för passage m.m. mellan skolmoduler, Tusenskönan 11 ". 

Utdragsbestyrkande 



ÅSTORP 

Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 6(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 58 

Information från samhällsbyggnadsförvaltningen 

Af Camilla Eriksson, förvaltningschef, informerar om: 

-Annons har varit ute för personalförstärkning till byggkontoret som ska arbeta 
under året ut. Över 30 ansökningar har inkommit. Rekryteringsprocessen avses 
avslutas inom kort. Byggtillsynen behöver prioriteras när resursförstärkningen är 
på plats. 

-Byggsanktionsavgift mm för företag som byggt i Skönbäck, Nyvång. Avser ca 1 
miljon kr i obetalda bygglovsavgifter, byggsanktionsavgifter och avgifter för 
VA-anslutningar. Möte har hållits mellan kommunen och företaget som är 
skyldig kommunen pengar. Bygglovsavgiften har nu betalats. 
Anslutningsavgifterna ska betalas 15 juni. Byggsanktionsavgiften kommer att 
avbetalas under 4 månader. 15 oktober ska slutbetalning ha skett och då även 
räntebetalning. 

-Budgetberedning har hållits, presentation av verksamhetens behov och 
utmaningar för framtiden samt lokalförsö1jningsplanen. 

B/Niklas Andersson, planarkitekt, informerar om: 

-Plankontorets sidor på kommunens nya webbplats astorp.se 

-Arbete med ny detaljplan för Björnen 8 fortskrider samt planarbetet med 
Makadamen. 

-Den nya detaljplanen för Prästamarken har fått en projektplan med information 
om kostnaden för arkeologin. 

-Detaljplan för ny A VC har varit på samråd. 

-Arbetet med att ta fram förslag till antagandehandlingar för ny detaljplan för 
Björnekulla As är i slutskedet och avses presenteras inom kort fört bygg- och 
miljönämnden. 

-Dom från mark- och miljödomstolen som avslår överklagan av ny detaljplan för 
Tingdalskolan. 

Utdragsbestyrkande 
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Bygg- och miljönämnden 7(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 58 (forts.) 

-Lokalisering av ny förskola i Kvidinge tittar på område väster om den gamla 
campingen. 

C/Julia Engström, byggnadsinspektör, informerar om: 

-Inkommen ansökan om bygglov för arrangemangshall med tillhörande 

omklädningsrum. 

-Ansökan om tidsbegränsat bygglov för växthus på Björnen 8, 

-Beslut från mark- och miljööverdomstolen i ärende BMN 2019-110 gällande 
rivningsföreläggande förenat med vite på fastigheten Kvidinge 201 :2. Mark- och 
miljööverdomstolen lämnar inte prövningstillstånd varför beslut från mark- och 
miljödomstolen 2020-01-23 vunnit laga kraft. 

Dl Anders Aronsson, miljöchef, informerar om: 

-Miljökontoret utför nu tillsyn på skolor och förskolor. Tillsynskort framtagna 
med checklistor. Satmliga inspektörer på miljökontoret deltar i arbetet. 

-Fortsatt arbete med extra restaurangtillsyn med anledning av avståndsreglerna. 

-Förvaltningen har erhållit en certifiering för kranvatten. 

-Aktuell hållbarhet genomför en årlig kommunrankning i hållbarhetsarbete. 
Åstorp tappar 74 platser och hamnar på plats 290. 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar informationen till protokollet. 

Justerandes signatur 1 Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur. 

Bygg- och miljönämnden 8(20) 

Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 59 

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. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Simon Jaldefjord, 200508 
Uppföljning bygg- och miljönämnden april 

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

Expedieras till: 
Akten 
Ekonomiavdelningen 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 9(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 60 

Beslut om samråd för detaljplan del av Åstorp 112:43, "Gamla Vägen" 
Dnr KSFD 2017 /224 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen tog 2017-10-04 beslut att bevilja planbesked för ny detaljplan 
för Gamla vägen, del av Åstorp 112:43 (Ks § 191). Då var syftet att bebygga del 
av fastigheten Åstorp 112:43 med 6-7 enbostadshus i form av villor. Efter dialog 
mellan Tekniska kontoret och Plankontoret har planförslaget reviderats till att 
möjliggöra en högre exploateringsgrad som lämpar sig för radhus med 
gemensamma ytor för parkering, miljöhus och dagvattenhantering. Efterfrågan är 
stor på den boendetyp som planförslaget möjliggör och en tätare bebyggelse går i 
linje med kommunens intentioner att eftersträva god hushållning av exploaterbar 
mark. 

Bygg- och miljönämnden tog 2020-02-17 beslut om att avslå ärendet i enlighet 
med motivering i skriftlig yrkande från Joakim Sandberg (M) samt översända 
beslutet till kommunstyrelsen. I det skriftliga yrkandet beskrivs läget nära 
järnväg och motorväg, framförallt i form av buller och olycksrisk vid spårspring, 
som anledning till att inte godkänna samrådsförslaget. Yrkandet hänvisar även 
till den bullerutredning som tagits fram 2017-05-08 (KFSD 2017/175) och menar 
att denna "visar att bullerproblemen inte kan anses som ringa", samt att "värdena 
tangerar maximala ljudnivåer". Nedan beskrivs buller och spårspringsfrågorna 
mer ingående. 

Plankontorets bedömning att föreslagen bebyggelse är lämplig på den föreslagna 
platsen och således bör ställas ut för samråd. Under samrådet skulle bland andra 
Trafikverket och Länsstyrelsen ha möjlighet att yttra sig och bedöma om de delar 
plankontorets bedömning kring buller och spårspring eller om ytterligare 
utredning eller åtgärder krävs för att förverkliga detaljplanen. 

Efter beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-04-15 återremitterades 
ärendet till bygg- och miljönämnden för vidare beredning. Efter besluten i bygg
och miljönämnden och kommunstyrelsens arbetsutskott ändras förfarandet från 
standardförfarande till utökat förfarande eftersom förslag till detaljplan kan 
tolkas inte överensstämma med gällande Översiktsplan från 2012. 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 10(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 60 (forts.) 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse Niklas Andersson, daterad 2020-04-23 
Samrådshandlingar, planbeskrivning och plankarta, daterade 2020-02-06 
Illustrationsplan 
Bullerutredning, daterad 2017-05-08 

Yrkanden 
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att godkänna 
samrådshandlingarna och gå ut på samråd. 

Joakim Sandberg (M) yrkar att ärendet ska återremitteras för komplettering med en 
ny bullerutredning samt en risk- och konsekvensanalys. 

Marcus Möller (SD) yrkar bifall till Joakim Sandbergs (M) återremissyrkande. 

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

Bygg- och miljönämndens beslut 
Återremitterar ärendet för komplettering med en ny bullerutredning samt en risk
och konsekvensanalys. 

Reservation 
Ordförande reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. 

Protokollsanteckning 
Joakim Sandberg (M) meddelas möjlighet att senast vid justeringstillfället 
inkomma med protokollsanteckning. 

Expedieras till: 
Akten 
Plankontoret 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 11 (20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 61 

Beslut om bygglov för radhus med totalt 16 lägenheter, Kvidinge 7:143 
Dnr BMN-2019-543 

Sammanfattning 
Rasouli Property Development AB, 559197-8803, ansöker om bygglov för att 
uppföra 16 lägenheter i två radhuslängor i ett plan på fastigheten K vidinge 
7: 143 med adress Söderåsvägen 66. Den planerade upplåtelseformen är 
hyresrätt. Ansökan avser även byggnation av teknik.hus, sopsortering samt 
lägenhetsförråd. 1 381 kvadratmeter är den totala sökta byggnadsarean varav 
förråds byggnaderna utgör 56 kvadratmeter. Infartsvägen till husen planeras från 
den kommande lokalgatan från Söderåsvägen, där även en jordvall på 1,5 meter 
planeras enligt detaljplanen. Varje enskild lägenhet kommer att ha en 
parkeringsplats vid sin entre. På fastigheten planeras ytterligare fyra 
gästparkeringar och två platser för funktionsnedsatta. Sophanteringen sker vid 
entren till området och består av ett, med 1,8 meter högt plank, inhägnat 
område. Gällande detaljplan vann laga kraft 1991-02-25. Området är planlagt 
för bostäder i högst två plan. Ansökan bedöms av byggkontoret inte avvika mot 
detaljplanen. Remissinstanserna NSR och NSV A har hö1ts och har inga 
erinringar. Rågranne, Åstorps kommun, har hörts då byggnationen placeras 
närmare än 4,5 meter från fastighetsgränsen och har ingen eriman. 

Beslutsunderlag 
Bmnau § 46 2020-05-04 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2020-05-07 
Situationsplan med markplanering, BMN2019-543-37 
Remissvar från Tekniska kontoret, BMN-2019-543-35 
Remissvar från NSV A, BMN-2019-543-33 
Remissvar från NSR, BMN-2019-543-32 
Sektion- och förrådens måttsättning, BMN-2019-543-29 
Fasader långsidor och förråd, BMN-2019-543-25 
Fasadritningar, lgh 9-16 med sophantering, BMN-2019-543-24 
Fasadritningar, lgh 1-8 med teknikrum, BMN-2019-543-23 
Planritningar, BMN-2019-543-21 
Ansökan, BMN-2019-543-17 
Detaljplan 1991-02-25, plankarta och planbeskrivning 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 

Bmn § 61 (forts.) 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Beviljar sökt bygglov. 

12(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Den totala bygglovsavgiften fastställs till 90 714 kr i enlighet med kommunens 
antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dm KSFD 2011/539). 

Information till beslut 
Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. 

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

För åtgärden krävs tekniskt samråd. Ta kontakt med byggnadsinspektör, Julia 
Engström, julia.engstrom@astorp.se, för att ta reda på kompletterande tekniska 
handlingar inför det tekniska samrådet. Samrådet ska hållas i god tid innan planerad 
byggstart. 

Den sökta åtgärden får inte påbörjas före startbesked har beviljats. 

Expedieras till: 
Akten 
Byggkontoret 
Fastighetsägaren, Rasouli Property Development AB 
Remissinstanser: NSV A, NSR & Åstorps kommun 
Rågrannar: Kvidinge 7:127 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 13(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 62 

Beslut om tidsbegränsat bygglov för tillbyggnad av passage m.m. mellan 
skolmoduler, Tusenskönan 11 
Dnr BMN 2020-276 

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

Sammanfattning 
Björnekulla Fastighets AB ansöker om tidsbegränsat bygglov t.o.m. 2028-03-14 
för en tillbyggnad för att komplettera redan beviljade förskolemoduler på 
fastigheten Tusenskönan 11 med adress Vattenverksvägen 1 i Åstorp. 
Tillbyggnaden utgörs av 35 kvadratmeter och ska fungera som en passage mellan 
de två befintliga modulerna. Den sökta åtgärden omfattar även ett skärmtak samt 
ett trädäck. Gällande detaljplan vann laga kraft 1980-09-05. Detaljplanens 
ändamål är allmänt ändamål. Den sökta byggnationen placeras på punktprickad 
beteckning vilket är mark som enligt detaljplan inte får bebyggas. Grannar har 
hörts och inga erinringar har inkommit. 

Beslutsunderlag 
Bmnau § 4 7 2020-05-04 
Tjänsteskrivelse, Julia Engström, 2020-05-08 
Yttrande från rågrannar utan erinran, BMN-2020-276-17, -16, -14, -13, -12, -11, 
-10 
Remissvar från Tekniska kontoret, BMN-2020-276-15 
Situationsplan, BMN-2020-276-4 
Plan- fasad- och sektionsritningar, BMN-2020-276-3 
Ansökan, BMN-2020-276-1 
Detaljplan, 1980-09-05, plankarta och planbeskrivning 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Beviljar sökt tidsbegränsat bygglov på Tusenskönan 11, då det uppfyller 
förutsättningarna enligt 9 kap 33 § Plan- och bygglagen. Åtgärden strider mot 
gällande detaljplan men avvikelsen anses vara förenlig med detaljplanens syfte 
och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller allmänt intresse i enlighet 
med 9 kap 31 c § Plan- och bygglagen. 

Utdrag sbestyrka n de 
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Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 14(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 62 (forts.) 

Bygglovet är giltigt t.o.m. 2028-03-14, med möjlighet till förlängning. 

Den totala bygglovsavgiften fastställs till 1 7 51 7 kr i enlighet med kommunens 
antagna bygglovstaxa (Kf § 20, 2012-02-27, dnr KSFD 2011/539). 

Information till beslut 
Sökanden har inkommit med en anmälan om kontrollansvarig som godkänns. 

Åtgärden kräver inte tekniskt samråd. 

Den sökta åtgärden får inte påbörjas före startbesked har beviljats. 

Expedieras till: 
Akten 
Byggkontoret 
Fastighetsägaren, Åstorps kommun, Tekniska kontoret 
Sökande, Björnekulla fastighets AB 
Rågrannar: Tornugglan 3, 4, 5 och Tornfalken 12 och Tofsmesen 1, 16, 
17, 18, 19, 20, 21 och Tusenskönan 17, 12 samt Björnekulla 13: 114 

Utdragsbestyrkande 
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Justerandes signatur 

Bygg- och miljönämnden 15(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 63 

Ändring av delegationsordning angående vitesbelopp för miljökontorets 

verksamhet 

Dnr BMND 2020/13 

Sammanfattning 
För att underlätta handläggningen behöver delegaten på delegationsärendena 
rörande vite ändras till miljöchef samt beloppen anpassas till tidigare beslut, 
tagna av bygg- och miljönämnden. Bygg- och miljönämnden har tidigare tagit 
beslut förenade med fast vite uppemot 150 000 kr för enskilda avlopp samt 
rörligt vite på 40 000 kr för bristfälliga bostäder. Miljökontoret har konstaterat 
att ärenden rörande bristfälliga bostäder har ökat och sannolikt kommer att öka 
ytterligare i samband med att projektet Tryggare Åstorp fortgår. Miljökontoret 
har och gör tillsyn på enskilda avloppsanläggningar på landsbygden. Efterhand 
som fler enskilda avlopp blir utdömda kommer sannolikt även antal 
vitesföreläggande att öka i antal. För att möta den ökande mängden ärenden som 
kan komma att förenas med vite samt att göra detta med bibehållen 
personalstyrka så behöver effektivare rutiner tas fram. Att ändra vitesbeloppet 
för delegaten miljöchef är ett led i en effektivare ärendehantering. 

Beslutsunderlag 
Bmnau § 43 2020-05-04 
Tjänsteskrivelse, Anders Aronsson, 2020-04-24 
Förslag på reviderad delegation för miljökontoret, 2020-04-24 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Ger delegaten Miljöchef delegation på vitesbelopp 150 000 kr i fast vite samt 
40 000 kr i rörligt vite i ärende rörande miljöbalken och livsmedelslagen. 

Expedieras till: 
Akten 
Miljökontoret 

Utdragsbestyrkande 
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Bygg- och miljönämnden 16(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 64 

Information om dispensansökan från NSV A för nödutlopp i Kvidinge 

vattenskyddsområde 

Dnr BMN 2020-284 

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 Måltenstorp anges 
kapaciteten för cisternen till 3 timmar. I det material som ligger till grund för 
NSVAs 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 bortledning. 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. Miljökontoret konstaterar att det 
saknas en fullmakt för NSVAs företrädare att underteckna ansökan. 
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Sammanträdes protokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Bmn § 64 (forts.) 

Besluts underlag 
Komplettering gällande ansökan om dispens från vattenskyddsföreskrifter, NSV A, 
2020-05-07 
E-post, 2020-05-05 
Bmnau § 44 2020-05-04 
Ansökan, 2020-04-07 
Ansökan bedömd komplett, 2020-04-30 
Dricksvattenavdelningens bedömning 
Egenkontroll 
E-postkonversation 
Riskanalys nödavlopp bilaga 
Riskanalys nödavlopp 
Rutiner 
Skrivelse till komplettering av ansökan 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar att ärendet inte är komplett för beslut samt att komplettering ska begäras 
avseende det yttrande som avser dricksvattnet då detta inte är undertecknat av 
företrädare som representerar NSVAs dricksvattenenhet. Komplettering ska även 
ske av dispensansökan genom att sökanden ger in en skriftlig redogörelse över 
alternativa lösningar till det som dispensansökan avser. 

Expedieras till: 
Akten 
Miljökontoret 
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Bmn § 65 

Redovisning av delegationsbeslut för bygg- och miljökontorens 
verksamhetsområden perioden 1 april - 30 april 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 20200401 - 20200430, dnr BMND 
2020/6 
Byggkontoret, ärendelista delegationsbeslut 20200401 - 20200430, dnr BMND 
2020/6 
Inspektioner, ärendelista inspektioner 20200401 -20200430, dnr BMND 2020/6 
Tekniska samråd, startbesked & slutbesked, ärendelista 20200401 - 20200430, 
dnr BMND 2020/6 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar redovisningen till protokollet. 
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Anmälningar 

Sammanfattning 

Rad nr Datum 
01 2018-03-29 

02 2020-04-17 

03 2020-05-11 

04 2020-05-05 

05 2020-05-04 

06 2020-05-04 

07 2020-04-28 

08 2020-04-07 

09 2020-04-30 

10 2020-04-27 

11 2020-04-27 

12 2020-05-05 

Händelse 
Beslut 
Länsstyrelsen, tillstånd till transport av 
farligt och icke-farligt avfall, GOL Transport 
AB 
Underrättelse 
Lantmäteriet, avslutad fastighetsreglering 
Maglaby I :9 och I: 14 
Samråd 
Lantmäteriet, avstyckning Åstorp 113 :95 
Överklagan 
Överklagat beslut om rättelseföreläggande 
samt byggsanktionsavgift Tröskan 2 och 
Åstorp 112:7 
Överklagan 
Överklagat delegationsbeslut i 
hälsoskyddsärende, Nyvång I: 124 
Protokoll 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 
Skrivelse 
Revisionen, begäran om yttrande med 
anledning av granskningsrapport 
Rapport 
KPMG, revisionens granskning av 
myndighetsutövningen inom bygg- och 
miljönämnden 
Kallelse 
Rönneåns Vattenråd och Rönneåkommitten, 
kallelse till årsstämma 
Kallelse 
Vegeåns vattenråds årsstämma 
Beslut 
Mark- och miljööverdomstolen, ej 
prövningstillstånd i ärende om rivning av 
olovliga tillbyggnader på fastigheten 
Kvid inge 20 I :2 
Dom 
Mark- och miljödomstolen, överklagad 
detaljplan för Tingdalsskolan 

Bygg- och miljönämndens beslut 
Noterar anmälningarna till protokollet. 

Utd ragsbestyrka n de 

Dnr 
BMN 2020-744 

BMN 2020-9-12 

BMN 2020-9-13 

BMN 2020-65-15 

BMN 2020-176-24 

BMND 2020/14 

BMND 2020/14 

BMND 2019/16 

BMND 2019/7 

BMN 2019-110-28 

KSFD 2016/442 
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Bmn § 67 

Övrigt 

20(20) 

Sammanträdesprotokoll 
Sammanträdesdatum 2020-05-18 

Rolf Lundqvist (SD) ställer fråga vad som händer gällande ärende i Hyllinge 
med ovårdade häckar. 
Ordförande besvarar frågan. 
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