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Utdragsbestyrkande

67 - 80

SVALÖVS KOMMUN
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

§ 67

Ändring/godkännande av föredragningslistan
Beslut
● Föredragningslistan godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida
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§ 68
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Dnr BTRN 157-2011

Ekonomisk uppföljning för nämndens verksamheter per
den sista juni 2012
Beslut
 Månadsuppföljningen noteras.

__
Sammanfattning av ärendet
Ekonom Elham Tizno redogör för ärendet. Uppföljningen visar ett resultat för
perioden med -118 000 kronor. För helåret prognostiseras ett nollresultat.
Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning för nämndens verksamheter per den sista juni 2012
Expediering:
Kommunförvaltningen Ekonomi (EMTO)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 69

Information från räddningstjänsten
Beslut
● Informationen noteras
Räddningschef Eva Lövbom informerar om:
a) Platschef Bengt Persson har sagt upp sig. Patrik Zander tar över delar av Bengts
tjänst under september.
b) Incidenter med hjärtstartare.
c) Pågående ärenden:
Säkerhet bensinstation i Kågeröd
Tillsynsföreläggande Kågeröds värdshus
Säkerhet Odengården i Röstånga
Intresse från Emmaus av att köpa bilar från räddningstjänsten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 70

Information från Bo & Bygg
Beslut
● Informationen noteras.
Ordförande Leif Hägg informerar om:
a) Nya TemaPM från Strukturbild för Skåne
Byggnadsinspektör Jörgen Wallin informerar om:
b) Överklagan av beslut om parkeringstillstånd
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
c) Att han slutar i Svalövs kommun. Byggnadsinspektör Jörgen Wallin går in som
t.f. samhällsbyggnadschef tills nyrekrytering är klar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Dnr BTRN 6-2012

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
● Redovisningen noteras.
__
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har lämnat en redovisning av delegeringsbeslut från
verksamheten.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut, daterad 2012-08-16

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 58-2012

Förslag till hastighetsdämpande åtgärder på Göjegatan
Beslut
 Två flervägsstopp anläggs i korsningarna enligt bifogat kartunderlag i bilaga 1.
Sammanfattning av ärendet
Svalövs kommun får löpande in klagomål om trafiksituationen på Göjegatan i
Svalöv. Boende har påtalat att genomfartstrafiken och hastigheten på gatan har ökat
sedan den genomförda hastighetsändringen på Luggudevägen (30 km/h) vid
hållplatslägena. Kommunen har låtit konsultföretaget Ramböll genomföra en
hastighetsöversyn för att generellt se över hastighetsskyltningen i kommunen.
Denna utredning är avslutad och kommer att presenteras i tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet i slutet av augusti 2012. Utredningen föreslår en
sänkning av hastigheten på Göjegatan till 30-40 km/h (variation utmed sträckan).
Kommunförvaltningen har i en skrivelse föreslagit att två så kallade flervägsstopp i
korsningarna på Göjegatan ska anläggas för att åtgärda problemen på gatan
Förslag på sammanträdet
Leif Hägg (M), Stefan Andersson (S), Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C)
och Teddy Nilsson (SD): Två flervägsstopp anläggs i korsningarna enligt bifogat
kartunderlag i bilaga 1.
Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Beslutsunderlag
Bilaga 1
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-08-23
Expediering:
Kommunförvaltningen (AEKL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 133-2012

Ansökan om strandskyddsdispens, Klåveröd 1:68
Beslut
 Dispens meddelas från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om
strandskydd för att i enlighet med ansökan samt bifogad karta och ritningar uppföra
vindskydd och toalett inom strandskyddsområde på fastigheten Klåveröd 1:68 i
Svalövs kommun.
Som villkor för beslutet gäller att endast angiven yta som vindskydd och toalett
upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet.
Skäl för beslutet
Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet och under iakttagande
av de villkor som angivits i beslutet bedöms särskilda skäl föreligga enligt 7 kap 18
c § punkt 5 miljöbalken.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan om tillstånd för att uppföra vindskydd och toalett inom
strandskyddsområde på fastigheten Klåveröd 1:68 i Svalövs kommun. Som
särskilda skäl för ansökan har angetts att området behöver användas för att
tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
strandskyddsområdet.
Projektet ligger inom
 ett område för vilket gäller förordnande om strandskydd vid Klåverödssjön
med 100 meters bredd enligt 7 kap 14 § miljöbalken,
 ett område av riksintresse för naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken (N 48)
 ett område av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap 6 § miljöbalken (F
23)
Förslag på sammanträdet
Leif Hägg (M), Stefan Andersson (S), Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C)
och Teddy Nilsson (SD): Dispens meddelas från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b
§ miljöbalken om strandskydd för att i enlighet med ansökan samt bifogad karta
och ritningar uppföra vindskydd och toalett inom strandskyddsområde på
fastigheten Klåveröd 1:68 i Svalövs kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-07-20
Ansökan om strandskyddsdispens, samt fastighetsägarens medgivande, karta och
bifogade ritningar med ankomststämpel 2012-05-07.
Viktiga upplysningar
Se ”Viktiga upplysningar” i förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2012-07-20.
Expediering:
Sökande: pu+handlingar
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen: pu+handlingar
Lantmäterimyndighet
Arkiv: pu+handlingar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Dnr BTRN 238-2011

Uppförande av vindskydd, Klåveröd 1:68
Beslut
 Bygglov beviljas för uppförande av vindskydd enligt ansökan.
 Startbesked beviljas.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 9 kap 31 § PBL.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av vindskydd på fastigheten Klåveröd 1:68.
Vindskyddet har yttermåtten ca 4,7 m x ca 3,6 m, vilket ger en byggnadsarea om ca
17 m².
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Fastigheten ligger inom ett område av
riksintresse för naturvård (N48) samt friluftsliv (F23) och inom militärt
skyddsområde. Fördjupad översiktsplan för Söderåsen finns inom området.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Då det redan finns såväl vindskydd som
toaletter på platsen som nyttjas av allmänheter och markägarna är underrättade har
bygg-, trafik och räddningsnämnden bedömt att det är onödigt att underrätta
berörda grannar och andra sakägare.
Förslag på sammanträdet
Leif Hägg (M), Stefan Andersson (S), Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C)
och Teddy Nilsson (SD): Bygglov beviljas för uppförande av vindskydd enligt
ansökan. Startbesked beviljas.
Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-07-18
Ansökan om bygglov samt tillhörande ritningar med ankomststämpel 2011-1202.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Viktiga upplysningar
Se ”Viktiga upplysningar” i förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2012-0718.
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
PoIT (Post- och Inrikes Tidningar): pu
Karta/ inmätning: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 134-2012

Uppförande av toalettbyggnad, Klåveröd 1:68
Beslut
 Bygglov beviljas för uppförande av toalettbyggnad enligt ansökan.
 Startbesked beviljas.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 9 kap 31 § PBL.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av toalettbyggnad på fastigheten Klåveröd 1:68.
Toaletten har yttermåtten ca 3,1 m x ca 3,1 m, vilket ger en byggnadsarea om ca
9,6 m².
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Fastigheten ligger inom ett område av
riksintresse för naturvård (N48) samt friluftsliv (F23) och inom militärt
skyddsområde. Fördjupad översiktsplan för Söderåsen finns inom området.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Då det redan finns toaletter på platsen som
nyttjas av allmänheter och markägarna är underrättade har bygg-, trafik och
räddningsnämnden bedömt att det är onödigt att underrätta berörda grannar och
andra sakägare.
Förslag på sammanträdet
Leif Hägg (M), Stefan Andersson (S), Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C)
och Teddy Nilsson (SD): Bygglov beviljas för uppförande av toalettbyggnad enligt
ansökan. Startbesked beviljas
Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-07-23
Ansökan om bygglov samt tillhörande ritningar med ankomststämpel 2012-05-07.
Viktiga upplysningar
Se ”Viktiga upplysningar” i förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2012-07-23

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
PoIT (Post- och Inrikes Tidningar): pu
Karta/ inmätning: pu
Grannar: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 109-2012

Tillbyggnad av enbostadshus med uterum, Teckomatorp
14:37
Beslut
 Bygglov beviljas för tillbyggnad av uterum enligt ansökan.
 Avvikelse från detaljplanen medges.
 Startbesked beviljas.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 9 kap 30 § PBL.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med uterum på fastigheten
Teckomatorp 14:37. Fastigheten omfattas av detaljplan för bostadsändamål.
Uterummet har yttermåtten ca 5,3 m x ca 4,3 m, vilket ger en byggnadsarea på
tillbyggnaden om ca 23 m². Fasaderna är i trä med glaspartier. Takbeklädnad är
kanalplast.
Fastigheten omfattas av detaljplan för bostadsändamål. Planen är fastställd
1972-01-24 (akt nr 993). En fjärdedel av fastigheten får bebyggas (ca 129
kvm).
Den brandtekniska granskningen för bygglov är genomförd utan erinran.
Åtgärden avviker från planbestämmelserna vad avser tillåten byggnadsarea.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden har därför underrättat berörda grannar
som fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har inkommit.
Förslag på sammanträdet
Leif Hägg (M), Stefan Andersson (S), Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C)
och Teddy Nilsson (SD): Bygglov beviljas för tillbyggnad av uterum enligt
ansökan. Avvikelse från detaljplanen medges. Startbesked beviljas.
Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-08-01
Ansökan om bygglov samt tillhörande ritningar med ankomststämpel 2012-06-20.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Viktiga upplysningar
Se ”Viktiga upplysningar” i förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2012-08-01
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
PoIT (Post- och Inrikes Tidningar): pu
Karta/ inmätning: pu
Grannar: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 115-2012

Uppförande av carport, Billeberga 10:138
Beslut
 Bygglov beviljas för uppförande av carport enligt ansökan.
 Startbesked beviljas.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 9 kap 30 § (PBL 2010:900).
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av carport på fastigheten Billeberga 10:138. Fastigheten
omfattas av detaljplan för bostadsändamål. Carporten har yttermåtten ca 10,0 m x
ca 4,0 m, vilket ger en byggnadsarea på tillbyggnaden om ca 40 m². Fasaderna är i
lockpanel. Panelen målas i samma kulör som huset (0520-Y10R).
Fastigheten omfattas av detaljplan för bostadsändamål. Planen är fastställd 197303-26 (akt nr 1008). En fjärdedel av fastigheten får bebyggas (179 kvm).
Brandteknisk granskning för bygglov är genomförd med följande notering:
husvägg mot carport ska vara brandklassad EI 60.
Carporten placeras närmare ifrån tomtgräns än 4,5 meter samt den tillåtna
byggnadsarean överskrids med 15 %. Bygg-, trafik och räddningsnämnden har
därför underrättat berörda grannar som fått tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter
inkom.
Förslag på sammanträdet
Leif Hägg (M), Stefan Andersson (S), Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C)
och Teddy Nilsson (SD): Bygglov beviljas för uppförande av carport enligt
ansökan. Startbesked beviljas.
Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-08-01
Ansökan om bygglov, samt tillhörande ritningar med ankomststämpel 201206-19.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Viktiga upplysningar
Se ”Viktiga upplysningar” i förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2012-08-01
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
PoIT (Post- och Inrikes Tidningar)/grannar: pu
Karta/ inmätning: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum
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Dnr BTRN 124-2012

Tillbyggnad av kontorslokaler, Skogsgård 1:23
Beslut
 Bygglov beviljas för tillbyggnad av kontorsdel på 102m² enligt ansökan.
 Startbesked beviljas.
 Som kontrollansvarig godkänns Lars-Erik Holmberg, Conbytec AB,
Box 4057, 227 21 LUND. Behörighet K.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 2 och 8 kap samt 9 kap 31 § i plan- och
bygglagen.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser tillbyggnad av kontorslokaler. Fasaderna blir i trä och taket i plåt,
likt befintlig byggnad. Se bifogade ritningar.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan.
Enligt kommunens översiktsplan ingår tomten i ett jordbruksområde och i ett
skogsbruksområde.
Miljö- och brandteknisk granskning för bygglov är genomförd utan erinran.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Bo & bygg har därför underrättat berörda
grannar och andra sakägare. Inga synpunkter har inkommit.
Förslag på sammanträdet
Leif Hägg (M), Stefan Andersson (S), Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C)
och Teddy Nilsson (SD): Bygglov beviljas för tillbyggnad av kontorsdel på 102m²
enligt ansökan. Startbesked beviljas. Som kontrollansvarig godkänns Lars-Erik
Holmberg, Conbytec AB, Box 4057, 227 21 LUND. Behörighet K.
Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-08-07
Ansökan om bygglov, samt ritningar och situationsplan med ankomststämpel 201206-27
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Viktiga upplysningar
Se ”Viktiga upplysningar” i förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-08-07
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
PoIT (Post- och Inrikes Tidningar): pu
Grannar: pu
Inmätning: Beslut+situationsplan
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 65-2012

Förhandsbesked för nybyggnad av två stycken
enbostadshus med ekonomiutrymme, Värmö 6:9
Beslut
 Förhandsbesked beviljas för 2 stycken enbostadshus med tillhörande
ekonomibyggnad enligt ansökan.
 Förhandsbeskedet är förenat med villkor att avloppsanläggningen kan utföras i
enlighet med miljöbalkens krav.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 9 kap 31 § med hänvisning till 2 och 8 kap i
plan- och bygglagen.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två stycken enbostadshus med
ekonomiutrymme enligt bifogad situationsplan.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Enligt kommunens översiktsplan ingår
tomten i ett jordbruksområde. I kommunens översiktsplan har redovisats att höga
halter av nitrat kan förekomma i enskilda brunnar.
Den brandtekniska granskningen för bygglov är genomförd utan erinran.
Miljögranskningen är genomförd med följande notering: Med anledning av ändrad
lagstiftning kan det komma krav på ändrad utformning av VA-anläggningen.
Fastigheten omfattas inte av detaljplan. Bo & Bygg har därför underrättat berörda
grannar och andra sakägare.
Fastighetsägaren på Värmö 17:2 har inkommit med synpunkten att det kommer att
störa deras utsikt mot norr och de tycker att husen bör flyttas enligt deras två
alternativ, se bilaga 2.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden anser att det i ett förhandsbesked bara är
fråga om platsen är lämplig för ändamålet av bebyggelse med två stycken
enbostadshus och tillhörande ekonomibyggnader, där den slutliga placeringen av
husen kommer att bestämmas i en kommande bygglovsprocess. Bygg-, trafik- och
räddningsnämnden anser att kraven i 2 och 8 kap i plan- och bygglagen uppfylls
och att förhandsbesked kan beviljas.
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Förslag på sammanträdet
Leif Hägg (M), Stefan Andersson (S), Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C)
och Teddy Nilsson (SD): Förhandsbesked beviljas för 2 stycken enbostadshus med
tillhörande ekonomibyggnad enligt ansökan. Förhandsbeskedet är förenat med
villkor att avloppsanläggningen kan utföras i enlighet med miljöbalkens krav.
Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-08-08
Ansökan om förhandsbesked, samt situationsplan med ankomststämpel 2012-0419.
Viktiga upplysningar
Se ”Viktiga upplysningar” i förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2012-08-08.
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
PoIT(Post- och Inrikes Tidningar): pu
Berörda grannar: Beslut+underrättelse+delg. kvitto
Arkiv: pu+handl
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Dnr BTRN 51-2012

Uppförande av stödmur samt plank vid enbostadshus,
Norra Svalöv 16:104
Beslut
 Bygglov beviljas för stödmur mot fastigheten NORRA SVALÖV 16:102, höjd
max 40cm och för plank med höjd 180 cm vid uteplatsen, samt för plank längs
fastigheten NORRA SVALÖV 16:106, höjd 175cm, enligt ansökan.
 Bygglov beviljas ej för plank på den del som arrenderas av Svalövs kommun.
 Startbesked beviljas.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 9 kap 2 § och 9 kap 30 § med hänvisning till 2
och 8 kap plan- och bygglagen.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av stödmur samt plank vid enbostadshus enligt bifogad
situationsplan. Fastigheten omfattas av detaljplan för bostadsändamål. Planen är
fastställd den 2002-03-25 (akt nr 1147).
Miljö- och brandteknisk granskning för bygglov är genomförd utan erinran.
Stödmur placeras i gräns mot fastigheten NORRA SVALÖV 16:102, höjd 30-40cm
och plank placeras i gräns mot fastigheten NORRA SVALÖV 16:106, höjd 175cm,
del av detta plank går ut på mark som arrenderas av sökande av Svalövs kommun.
Ett plank för insynsskydd placeras enligt bifogad ritning vid uteplatsen med en
höjd på 180cm.
Bo & bygg har underrättat berörda grannar som har fått tillfälle att yttra sig.
Svalövs kommun har yttrat sig som ägare till den mark som arrenderas av sökande
att den inte får bebyggas med plank, men har inget att erinra mot det som utförs på
egen fastighet.
Förslag på sammanträdet
Leif Hägg (M), Stefan Andersson (S), Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C)
och Teddy Nilsson (SD): Bygglov beviljas för stödmur mot fastigheten NORRA
SVALÖV 16:102, höjd max 40cm och för plank med höjd 180 cm vid uteplatsen,
samt för plank längs fastigheten NORRA SVALÖV 16:106, höjd 175cm, enligt
ansökan. Bygglov beviljas ej för plank på den del som arrenderas av Svalövs
kommun. Startbesked beviljas.
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Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-08-10
Ansökan om bygglov, samt markritning med ankomststämpel 2012-03-28
Viktiga upplysningar
Se ”Viktiga upplysningar” i förvaltningens förslagsskrivelse daterad 2012-08-08.
Expediering:
Sökanden: Beslut+underrättelse/delgivningskvitto+svarspost
PoIT(Post- och Inrikes Tidningar): pu
Grannar: pu
Arkiv: pu+handl
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