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Kommunhuset, kl 13.30-16.30
Leif Johansson (s)
Håkan Andersson (c)
Leif Hägg (m), ordförande
Karin Jansson (s)
Maria Lund (c)
Curt Jansson (fp)
Olof Röstin (m)
Jan Gustafsson (s)
Paul Miller (mp) §§ 38-50
Tommy Samuelsson, miljö- och byggchef
Eva Lövbom, räddningschef §§ 38-44
Thor Heijkenskjöld, stadsarkitekt §§ 45-52
Viveka Åkerman, bygglovarkitekt §§ 45-52
Vlasta Sabliak, planhandläggare §§ 45-52

Utses att justera

Håkan Andersson

Justeringens tid och plats

Måndagen den 28 april 2008 kl 16.00
Paragrafer

Sekreterare

Gunnie Larsson

Ordförande

Leif Hägg

Justerande

Håkan Andersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-04-23

Anslaget under tiden

2009-04-29—05-20

Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Kommunförvaltningen

Gunnie Larsson

Utdragsbestyrkande

38-52

SVALÖVS KOMMUN
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-04-23

§ 38

Ändring/godkännande av föredragningslistan
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Föredragningslistan godkännes.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Mbrn-Dnr 10-2008

Ekonomisk rapport – Investeringar
Sammanfattning
Enligt kommunens ekonomimodell redovisas månadsvis ekonomiska
uppföljningar. Månadsrapporterna överlämnas till beslut i kommunstyrelsen.
Delårsrapport efter juni överlämnas för beslut i kommunstyrelse och
kommunfullmäktige. Därutöver redovisar varje styrelse och nämnd månadens
ekonomiska ställning i en förenklad uppföljning som sammanställes för
kommunen.
Vid månadsuppföljningen för perioden 2008-01-01---2008-02-29 redovisades en
avvikelse för perioden på minus 22 000 kronor. Prognosen för 2008 var minus
300 000 kronor.
Av dessa 300 000 kronor beräknas 100 000 vara inom nämndsverksamheten,
100 000 inom ledning och 100 000 på grund av inflationskostnader.
Nämnden beslöt 2008-03-26, § 28 att ge kommunförvaltningen miljö, bygg och
räddning i uppdrag att till nästa nämndssammanträde presentera alternativa förslag
till hur ett nollresultat för 2008 kan uppnås.
Miljö- och byggchefen har i tjänsteskrivelse den 14 april 2008 redovisat förslag till
åtgärder för att nå ett nollresultat för 2008.
Beslutsunderlag
Miljö- och byggchefens tjänsteskrivelse daterad 2008-04-16.
Månadsuppföljning 2008-01-01—03-31.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-03-26 § 28.
Yrkande
Leif Hägg (m): Månadsuppföljningen godkännes. Kommunförvaltningens förslag
till besparingsåtgärder för 2008 antas.
Kommunförvaltningen får i uppdrag att under året återkomma med ytterligare
förslag för att nå ett nollresultat för 2008.
Leif Johansson (s) och Håkan Andersson (c): Bifall till Leif Häggs yrkande.
Propositionsordning
Ordförandent ställer propositon på sitt yrkande och finner att miljö-, byggnadsoch räddningsnämnden antar detta.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
• Månadsuppföljningen godkännes.
● Kommunförvaltningens förslag till besparingsåtgärder för 2008 antas.
● Kommunförvaltningen får i uppdrag att under året återkomma med ytterligare
förslag för att nå ett nollresultat för 2008.
Expediering
Kommunstyrelsen: Pu
Kommunförvaltningen ekonomi: Pu

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 13-2008

Automatiska brandlarm
Sammanfattning
Räddningstjänsten alarmeras ett antal gånger per år p g a olika automatiska
brandlarm.
En del av dessa kan bedömas vara av skarp karaktär men största delen utgöres av
onödig utryckning påkallad av felaktigt utlösta automatiska brandlarm.
Samhällsbyggnaddsnämnden beslöt den 19 april 2004 § 74 att avgiften för onödiga
utryckningar skall debiteras med 4 000 kronor per utryckning.
Räddningschefen föreslår i skrivelse den 14 mars 2008 att höjning av taxan sker till
5 000 kronor för att ha samma taxa som Landskrona kommun.
Taxeunderlaget är beräknat utifrån en prislista fastställd av Skåne-Blekinge
Brandbefälsförening för 2008.
Beslutsunderlag
Räddningschefens skrivelse daterad 2008-03-14.
Yrkanden
Leif Johansson (s): Avgiften för utryckningar p g a felaktigt utlösta automatiska
brandlarm skall debiteras med 5 000 kronor per utryckning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Johanssons yrkande och finner att miljö-,
byggnads- och räddningsnämnden antar detta.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden för förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Avgiften för utryckningar p g a felaktigt utlösta automatiska brandlarm skall
debiteras med 5 000 kronor per utryckning.
Expediering
Kommunfullmäktige: Pu+handlingar
Kommunfullmäktiges beslut:
Räddningstjänsten Svalöv: Pu
Räddningstjänsten Landskrona: Pu
Kommunförvaltningen Ekonomi: Pu

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 14-2008

Tillsynstaxa för räddningstjänsten
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslöt den 10 januari 2005 § 246 att fastställa tillsynstaxa för
räddningstjänsten till 631 kronor per timme att gälla fr o m 2006-01-01. Detta sker
enligt Lagen om skydd mot olyckor.
Tillsynstaxan behöver indexuppräknas och en del principer fastställas för hur taxan
skall användas vid debitering. Under dessa år har motsvarande taxa i Landskrona
indexuppräknats och motsvarar år 2008, 671 kronor per timme.
Räddningstjänstens avsikt är en harmonisering av taxan mellan samverkanskommunerna.
Beslutsunderlag
Räddningschefens tjänsteskrivelse daterad 2008-03-14.
Yrkande
Leif Johansson (s) och Karin Jansson (s): Tillsynstaxa för räddningstjänsten
fastställes till 671 kronor per timme.
Taxan skall indexregleras inför varje nytt kalenderår.
Priset indexregleras enligt SCB:s AKI (mno) och utgå från oktoberindex.
Principen för debitering skall vara enligt följande:
- Förberedelsetid ojekt med risknivå låg och mellan
15 min
- Förberedelsetid objekt med risknivå hög
30 min
- Tillsyn efter faktisk tid
- Resor och efterarbete efter faktisk tid (vid beräkning av tid
för efterarbete skall också tiden för det administrativa arbete som
utföres av annan än tillsynsförrättaren räknas med).
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden antar detta.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden förslag till beslut i kommunfullmäktige
● Tillsynstaxa för räddningstjänsten fastställes till 671 kronor per timme.
● Taxan skall indexregleras inför varje nytt kalenderår.
● Priset indexregleras enligt SCB:s AKI (mno) och utgå från oktoberindex.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-04-23

● Principen för debitering skall vara enligt följande:
- Förberedelsetid ojekt med risknivå låg och mellan
15 min
- Förberedelsetid objekt med risknivå hög
30 min
- Tillsyn efter faktisk tid
- Resor och efterarbete efter faktisk tid (vid beräkning av tid
för efterarbete skall också tiden för det administrativa arbete som
utföres av annan än tillsynsförrättaren räknas med).
Expediering:
Kommunfullmäktige: Pu+handlingar
Kommunfullmäktiges beslut:
Räddningstjänsten Svalöv: Pu
Räddningstjänsten Landskrona: Pu
Kommunförvaltningen Ekonomi: Pu

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 16-2008

Tillsynsplan för 2008
Sammanfattning
Enligt Lagen om skydd mot olyckor skall miljö-, byggnads- och räddningsnämnden
fastställa tillsynsplan årligen.
Föreligger förslag till tillsynsplan för 2008 omfattande 13 skolor och förskolor och
tre äldreboenden.
Beslutsunderlag
Räddningschefens tjänsteskrivelse inkl tillsynsplan för 2008 daterad 2008-03-14.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Ärendet återremitteras.
Expediering
Räddningstjänsten Svalöv: Pu

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 15-2008

Taxa för sotning och brandskyddskontroll i Svalövs kommun
Sammanfattning
Sotningstaxan och brandskyddskontrolltaxan är fastställd till f n 361 kronor per
timme resp 717 kronor per timme exkl moms. Enligt gällande avtal skall dessa
taxor regleras med sotningsindex fastställt av Sveriges Kommuner och Landsting
och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund.
Indexet fastställes varje år i april och indexet som gäller för 2008 är fastställt till
2,49 %.
Kommunfullmäktige beslöt den 31 oktober 2005, § 212 att delegera till
samhällsbyggnadsnämnden att fastställa höjning av taxan för sotning och
brandskyddskontroll enligt träffad indexreglering.
Beslutsunderlag
Förslag till Sotningstaxa och Taxa för brandskyddskontroll att gälla fr o m den 1
april 2008.
Kommunfullmäktiges beslut 2005-10-31, § 212.
Yrkande
Leif Johansson (s) och Karin Jansson (s): Sotningstaxa och Taxa för
brandskyddskontroll med 370 kronor per timme och 735 kronor per timme exkl
moms fastställes att gälla fr o m den 1 april 2008.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Johanssons m fl yrkande och finner att
miljö-, byggnads- och räddningsnämnden antar detta.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Sotningstaxa och Taxa för brandskyddskontroll med 370 kronor per timme och
735 kronor per timme exkl moms fastställes att gälla fr o m den 1 april 2008.
Expediering
SIMAB Sotning, Stuverigatan 30, 261 35 Landskrona: Pu+taxa
Räddningstjänsten Svalöv: Pu + taxa
Räddningstjänsten Landskrona ¨Pu+taxa
Arkiv: Pu+handlingar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 44

Information från räddningstjänsten
Räddningschefen informerar om följande:
Behov av omklädningsrum för kvinnliga brandmän i Svalöv. Diskussioner pågår
med hyresvärden Svalövslokaler.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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L-Dnr L2007-70

Teckomatorp 20:1, intill Västergatan 31
Ansökan om tillfälligt bygglov för klädcontainer
Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillfälligt bygglov för klädcontainer 1,2 x 1,2 x 2 m.
Tillämpliga lagrum
8 kap 2 § p 2, 8 kap 11 § och 8 kap 14 § med hänvisning till 3 kap plan- och
bygglagen.
Planförhållanden
Fastigheten omfattas av detaljplan för gata. Planen är fastställd 1972-01-24 (akt nr
993).
Underrättelse/remiss/samråd
Miljö- och brandteknisk granskning för bygglov är genomförd utan erinran.
Åtgärden avviker från planbestämmelserna vad avser markanvändningen som i
gällande plan är fastställd till gata. Då det redan finns förpacknings- och
tidningsinsamling på platsen och lovet är tillfälligt har Bo & bygg bedömt att det är
uppenbart onödigt att underrätta berörda grannar och andra sakägare. Dock med
undantag för fastighetsägaren till Teckomatorp 20:4, då klädcontainern placeras
intill fastighetsgränsen mot Teckomatorp 20:4. Inga synpunkter har inkommit.
Förbesiktning är gjord 2007-11-21 och 2008-01-22.
Skäl för beslutet
Eftersom ärendet har inletts före den 1 januari 2008 gäller äldre bestämmelser
enligt övergångsbestämmelserna i SFS 2007:1303.
8 kap 14 § plan- och bygglagen:
Kan bygglov inte lämnas på grund av bestämmelserna i 11 eller 12 §, får bygglov
för tillfällig åtgärd lämnas, om sökanden begär det. Sådant lov skall lämnas, om
den ansökta åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig användning
av byggnad eller mark.
I ett bygglov som avses i första stycket får medges att en byggnad eller annan
anläggning uppförs, byggs till eller i övrigt ändras och att en byggnads eller en
byggnadsdels användning ändras. Lovet skall lämnas för högst tio år. Tiden kan på
sökandens begäran förlängas med högst fem år i sänder. Den sammanlagda tiden
får dock inte överstiga tjugo år.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SVALÖVS KOMMUN
Miljö-, byggnads- och räddningsnämnden

Sammanträdesdatum

2008-04-23

Sida

12
(24)

Bygglov för tillfällig åtgärd (delbeslut på delegation) har lämnats 2008-03-14, och
upphör att gälla 2008-07-13.
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 3 kap plan- och bygglagen.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2007-09-21, kompletterad med mejl
angående tidsbegränsning med ankomststämpel 2007-12-14 samt situationsplan
med ankomststämpel 2008-02-29.
Yrkande
Karin Jansson (s): Tillfälligt bygglov beviljas för klädcontainer enligt ansökan.
Bygglovet upphör att gälla 2014-06-30.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden antar detta.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
•

Tillfälligt bygglov beviljas för klädcontainer enligt ansökan.

•

Bygglovet upphör att gälla 2014-06-30.

Viktiga upplysningar
Bygganmälan krävs inte.
Nämnden vill upplysa om att det är sökandes skyldighet att få klarhet i ärendets
laga krafts datum.
Nämnden erinrar om att beslutet inte befriar er från skyldigheter enligt annan
lagstiftning.
Ni bör underrätta grannar och andra som kan beröras av beslutet. Det är bra att få
skriftligt bevis om det.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte påbörjas inom två år och avslutas inom
fem år från dagen för detta beslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Om fråga om ändring kommer upp under arbetets genomförande skall ny ritning
lämnas in för godkännande före påbörjandet.
Expediering
Sökanden: pu+handlingar
VAN/bevakning: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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L-Dnr 2008-5

Ylmesåkra 9:4
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av bostadshus
Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus på del av Ylmesåkra
9:4 ca 7500 m2, som inrymmer ett befintligt häststall ca 30 meter från föreslaget
bostadshus.
Tillämpliga lagrum
8 kap 1 § p och 8 kap 34 § med hänvisning till 2 och 3 kap plan- och bygglagen.
Planförhållanden
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Enligt kommunens översiktsplan ingår
fastighetsdelen i ett område av riksintresse för naturvården (N 48), inom militärt
skyddsområde samt större del inom Kågeröds utbyggnadsområde. Bostadshuset
som placeras ca 40 meter från utbyggnadsområdet, bildar med befintligt stall en
hästgård, vars mark till större delen ligger inom utbyggnadsområdet. Befintlig
bostadsbyggnad på Ylmesåkra 9:4 ligger ca 12 meter från stallet.
Enligt kommunens översiktliga markradonkartering är området ett
normalriskområde nära ett högriskområde avseende markradon.
I kommunens översiktsplan har redovisats att höga halter av nitrat kan förekomma i
enskilda brunnar.
Underrättelse/remiss/samråd
Miljögranskningen för bygglov är genomförd utan erinran.
Förbesiktning är gjord den 4 mars 2008.
Skäl för beslutet
Enligt översiktsplanen, som behandlar de långsiktiga, strategiska frågorna om
markanvändning och byggande för att lämpliga avvägningar och prioriteringar
skall kunna göras inom ramen för en helhetssyn, ligger föreslaget bostadshus med
befintligt häststall i konflikt med ett redovisat framtida bostadsområde inom
tätortens närområde, den sk randzonen, i tätortens naturliga tillväxtriktning.
Enligt PBL skall prövningen av markens lämplighet för bebyggelse och regleringen
av bebyggelsemiljöns utformning ske genom detaljplan för ny enstaka byggnad
som skall förläggas inom ett område där det råder stor efterfrågan på mark för
bebyggelse.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Bedömningen av detaljplanebehovet vid ny bebyggelse påverkas av kriterier som
bebyggelsetrycket, förekomsten av motstridiga markanvändningsintressen,
allmänhetens intresse av vad som skall hända i det berörda området m.m. Dessa
kriterier torde t.ex. få avgörande betydelse när det blir fråga om bebyggelse inom
tätorters närområden – de s.k. randzonerna.
Enligt departementschefen (prop. 1985/86:1 s. 555) är bl.a behovet att hushålla
med mark och prioritera mellan motstående markanvändningsintressen inom dessa
randzoner vanligtvis så framträdande att detaljplaneläggning är nödvändig, oavsett
byggnadsprojektets omfattning.
Enligt länsstyrelsen mening när det gäller mindre anläggningar (1-10 hästar) bör
som regel alltid ett skyddsavstånd på minst 100 meter från stall och
gödselhantering och minst 50 meter från område där hästar vistas upprätthållas.
Föreslagen nybyggnad, befintlig bostadsbyggnad samt framtida utbyggnadsområde
innebär konflikt med hästverksamheten.
En nybyggnad bör inte ske i avvaktan på en detaljplaneläggning som visar en
ändamålsenlig och långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur där en avvägning gjorts
mellan allmänna och enskilda intressen.
Beslutsunderlag
Skrivelse från sökanden daterad 2008-04-18.
Stadsarkitektens tjänsteskrivelse daterad 2008-04-15.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2008-03-25 § 32.
Skrivelse från sökanden daterad 2008-03-25.
Stadsarkitektens tjänsteskrivelsedaterad 2008-02-25.
Översiktsplan för Svalövs kommun antagen av kommunfullmäktige den 28 maj
2007. Ansökan om förhandsbesked om nybyggnad av bostadshus med
ankomstdatum 2007-12-20 samt kompletteringar 2008-02-08. Skrivelse den 30
mars 2008 från sökanden.
Yrkanden
Leif Johansson (s) och Håkan Andersson (c): Vid en avvägning mellan det
enskilda intresset av att bygga ett bostadshus på platsen och de allmänna intressena,
redovisade ovan, meddelas sökanden ett negativt förhandsbesked.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Leif Johanssons m fl yrkande och finner att
miljö-, byggnads- och räddningsnämnden antar detta.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av att bygga ett bostadshus på
platsen och de allmänna intressena, redovisade ovan meddelas sökanden ett
negativt förhandsbesked.
Expediering
Sökanden: pu+underrättelse/delgivningskvitto+svarspost
Fastighetsakt: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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L-Dnr 2008-27

Kolema 3:61
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus.
Sökande: Freddie och Nilla van Der Crussen, Finngatan 8, 260 24, Röstånga.
Ärendebeskrivning
På inkommen ansökan skall byggnadsnämnden ge förhandsbesked huruvida en
åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den avsedda platsen. Meddelas det sökta
tillståndet får bestämmas de villkor som behövs.
Ansökan avser nybyggnation på fastighet inom detaljplanerat område som omfattas
av detaljplan SPL 12-RÖS-5 (201 Röstånga), beslutsdatum 1944-02-25. Gällande
detaljplan medger friliggande byggnation i högst två plan, bostadsändamål.
Kommunen är huvudman för gator och allmänna platser enligt gällande detaljplan.
Till fastigheten som är på 1701 m2 finns en enkel grusad vändplats som kan
användas provisorisk som tillfart.
Tillämpliga lagrum
Plan- och bygglagen 8 kap, 34 § och bestämmelserna i 8 kap, 19-23 samt 25-28 §§
tillämpas i fråga om förhandsbesked.
Underrättelse/remiss/samråd
Kommunförvaltningen Miljö har hörts och har inget att erinra emot enbostadshus
på fastigheten under förutsättning att buller från närliggande industriområde inte
överskrider Naturvårdsverkets riktvärden, bilaga 1.
Länsstyrelsen ställer inga krav på arkeologiska insatser men erinrar om att den
generella anmälningsplikten gäller.
Grannar har inte hörts då av inlämnade handlingar inte framgår att tänkt byggnation
skulle avvika från gällande detaljplan.
Gatukostnader
I Plan- och bygglagen (PBL) 6 kap anges att kommunen skall efter hand som
bebyggelsen färdigställs i enlighet med planen ställa i ordning gator och andra
allmänna platser för vilka kommunen är huvudman så att de kan användas för
avsett ändamål. Inom områden som efter genomförandetidens utgång bebyggs i
enlighet med planen skall allmänna platser upplåtas till allmänt begagnande efter
hand som bebyggelsen färdigställs.
Om kommunen i egenskap av huvudman skall anlägga eller förbättra gator och
andra allmänna platser, får kommunen besluta att kostnader för sådana åtgärder
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som är avsedda att tillgodose ett visst områdes behov av allmänna platser och av
anordningar som normalt hör till allmänna platser skall betalas av ägarna till
fastigheterna inom området.
Skäl för beslutet
Bedömningen är att redovisad åtgärd är i enlighet med gällande detaljplan.
Enligt 32 § 8 kap. kan i beslut om bygglov bestämmas att byggnadsarbeten inte får
påbörjas förrän fastighetsägaren betalat ersättning för gator eller andra allmänna
platser eller ställt säkerhet för ersättningen.
Beslutsunderlag
Ansökan om förhandsbesked och situationsplan med ankomstdatum 2008-01-31.
Yttranden, avdelningens bedömning och preliminärt förslag till beslut.
Yrkanden
Leif Johansson (s) och Karin Jansson (s): Miljö- byggnads- och räddningsnämnden
beslutar som förhandsbesked enligt 8 kap 34 § PBL att nybyggnation av enbostadshus
kan tillåtas med nedanstående villkor:
- att byggnationen följer gällande detaljplan,
- att kraven i 3 kap, plan- och bygglagen uppfylles.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att miljö-, byggnads- och
räddningsnämnden antar detta.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Miljö- byggnads- och räddningsnämnden beslutar som förhandsbesked enligt 8 kap
34 § PBL att nybyggnation av enbostadshus kan tillåtas med nedanstående villkor:
- att byggnationen följer gällande detaljplan,
- att kraven i 3 kap, plan- och bygglagen uppfylles.
Upplysning
Enligt plan- och bygglagen 3 kap 1 § skall byggnader placeras och utformas med
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.
Byggnader ska ha en yttre form och färg som är estetiskt tilltalande, lämplig för
byggnaderna som sådana och ger en god helhetsverkan.
Tillståndet är bindande vid prövning av ansökan om bygglov som görs inom två år
från dagen för beslutet. Görs inte ansökan om bygglov inom angiven tid upphör
tillståndet att gälla.
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Tillståndet medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden.
Nämnden upplyser om att det är sökandes skyldighet att få klarhet i ärendets laga
krafts datum.
Nämnden erinrar om att beslutet inte befriar er från skyldigheter enligt annan
lagstiftning.
Expediering
Sökanden: pu+handlingar
Arkiv: pu+handl
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§ 48

Information från Bo & Bygg
1

Antikvarisk kontroll – Årlig information till alla byggnadsminnesägare från
Skåne Län 2008.

2

Region Skånes delrapport daterad 2008-03-05 ang Näringsliv, handel och
service i Skåne.

3

Länsrättens Dom 2008-03-13 ang överklagande avseende fastigheten Röstånga
5:56 – Sbn-Dnr 869-2003.

Miljö-, byggnads- och räddningsnämdnens förslag till beslut
● Informationen noteras.
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E-Dnr 2008-159

Policy för skyddsjakt i Svalövs kommun
Sammanfattning
Kommunförvaltningen miljö, har upprättat förslag till en ny policy för skyddsjakt i
Svalövs kommun.
Djurskyddsinspektören lämnar muntlig information vid sammanträdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse med förslag till policy från kommunförvaltingen miljö 2008-03-10
resp 2008-03-31.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Förslag till policy för skyddsjakt i Svalövs kommun antas att gälla fr o m den 1
maj 2008.
● Kommunförvaltningen skall senast vid utgången av mars redovisa för hur
föregående års skyddsjakt bedrivits.
Expediering
Kommunförvaltningen miljö: Pu
Polismyndigheten: Pu
Skyddsjägarna: Pu
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§ 50

Information från Miljö
1

Länsrättens Dom 2008-03-10 med avslag på överklagande ang Tillämpning av
djurskyddslagen. E-Dnr 2007-342.

2

Länsstyrelsens beslut 2008-03-03 ang beslut om ändring av anmälan avseende
efterbehandling av BT Kemi-området i Teckomatorp, Svalövs kommun. E-Dnr
2008-299.

3

Länsstyrelsens meddelande 2008-04-02 avseende Begäran om komplettering
avseende delsanering och provurgrävning av södra delen av BT Kemi-området i
Teckomatorp, Svalövs kommun. E-Dnr 2008-299.

4

Länsstyrelsens meddelande 2008-04-01 avseende anmälan om efterbehandling/delsanering Södra av BT-Kemiområdet. E-Dnr 2008-299.

5

Jordbruksverkets beslut 2008-03-13 till Svenska Djurhälsovården ang ansökan
om tillstånd att använda försöksdjur. E-Dnr

6

Länsstyrelsens information 2008-03-20 ang Möjlighet att söka medel för
planeringsunderlag och för uppsökande och/eller samordnande arbete för att
återskapa våtmarker i odlingslandskapet. E-Dnr

7

Anmälan till Internationella åklagarkammaren 2008-04-03 avseende anmälan
om misstänkt brott mot Djurskyddslagen. E-Dnr 2008-239.

Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Informationen noteras.
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§ 51

Information – Gemensamma ämnen
Miljö-och byggchefen informerar om följande:
1 Revisorernas rapport 2008-03-11 ang Granskning av intern kontroll. Svar skall
vara revisorerna tillhanda senast den 19 juni 2008.
1

Kommunfullmäktiges beslut 2008-03-31 § 37 ang Principer för hantering av
över- och underskott

2

Kommunfullmäktiges beslut 2008-03-31 § 38 ang Begäran om definitiv
överföring av investeringsanslag till år 2008.

3

Kommunfullmäktiges beslut 2008-03-31 § 40 ang Plan för hantering av
extraordinära händelser

4

Kommunfullmäktiges beslut 2008-03-31 § 42 ang Avsiktsförklaring gällande
gemensam miljötillsyn mellan kommunerna Bjuv, Klippan, Perstorp, Svalöv,
Åstorp och Örkelljunga.

Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Informationen noteras.
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§ 52

Delegeringsbeslut
Bo & Bygg, miljö- och räddningstjänst redovisar delegeringsbeslut februari 2008.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut
● Redovisningen godkännes.
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