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Kommunhuset, kl. 13.30 – 17.00
Ajournering kl. 14.45-15.00

Beslutande

Ej tjänstgörande ersättare
Insynsplatser

Övriga deltagare

Charlotte Wachtmeister (M), ordförande
Lennart Pettersson (C), vice ordförande
Olof Röstin (M), tjg ers för Karl-Erik Kruse (S), §§ 7-9
Karl-Erik Kruse (S), §§ 10-23
Olof Röstin (M), §§ 10-12, 14-23
Hjördis Nilsson (FP), ins.
Tommy Samuelsson, samhällsbyggnadschef
Britta Fremling, nämndsekreterare
Elham Tizno, ekonom, §§ 7-11
Vlasta Sabljak, planarkitekt, Martina Larsson, mark- och
exploateringsingenjör, Jacob Levallius, GIS- och planeringsingenjör
Gustav Lindh, Svalöfs Gymnasium, § 13
Charlotte Lundberg, klimat- och energirådgivare, § 21 c)-d)

Utses att justera

Lennart Pettersson

Justeringens tid och plats

Kommunförvaltningen Staben, fredagen den 2 mars kl. 11.00
Paragrafer

Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Charlotte Wachtmeister

Justerande

Lennart Pettersson
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet

Sammanträdesdatum

2012-03-01

Anslaget under tiden
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Kommunförvaltningen Staben

...................................................................................

Margareta Persson
Utdragsbestyrkande

7-23

SVALÖVS KOMMUN
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-03-01

Sida

2
(20)

§7

Godkännande av dagordningen
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Dagordningen godkänns med justeringen att ärendena ”Remiss: Uppförande av
vindkraftverk, Simmelsberga 11:1” (Dnr 135-2012) och ”Exploatering inom
detaljplan 201 i Röstånga (Kolema 3:14, 3:16 m.fl.)” (Dnr 8-2008) utgår, samt att
informationspunkterna ”Bredband i Svalövs kommun” och ”Magasinstomten
(Södra Svalöv 9:3)” läggs till.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Protokoll för anmälan
Protokoll från arbetsutskottet för Vegeåns Service AB, 2012-01-25
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 718-2011

Årsrapport 2011 för utskottets verksamheter
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt en årsrapport (helårsbokslut) 2011 för
tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets verksamheter.
Totalt redovisas ett underskott för helåret 2011 på -1 762 tkr fördelat på
verksamheterna enligt följande: gatuverksamheten -243 tkr, parkverksamheten
112 tkr, kost och städ 324 tkr samt VA -1,973 tkr.
Verksamheternas måluppfyllelse redovisas också i årsrapporten. Samtliga mål för
gator och vägar, park och natur samt VA konstateras vara delvis uppfyllda, förutom
målet att 100 % av VA-verksamheten ska vara avgiftsfinansierad. Detta mål har
inte uppnåtts. För verksamheten Kost och städ fanns inga beslutade mål för 2011.
Beslutsunderlag
Årsrapport 2011 för tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet, daterad 2012-02-22.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Årsrapporten, daterad 2012-02-22, godkänns.
Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, EMTO inkl. rapport)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 930-2010

Utskottsbudget 2012 inkl. uppdrag till verksamheten
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag till budget för tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet 2012.
Budgetdokumentet utgår ifrån den strategiska budgeten med plan 2013-2014 som
fastställdes av kommunfullmäktige 2011-06-20, § 108, samt från
kommunstyrelsens nämndsbudget som antogs av kommunstyrelsen 2111-11-07, §
188.
Utskottet ska fördela medel på projekt inom de ramar som angetts av
kommunfullmäktige i den avgifts- resp. skattefinansierade investeringsbudgeten.
Utskottet ska också ta beslut om uppdrag till verksamheterna under 2012.
Följande uppdrag lämnas till verksamheterna: Gator och vägar: Redovisa en
underhållsplan för gator och vägar, revidera gällande gång- & cykelplan, arbeta
fram en plan för trygg offentlig miljö samt arbeta fram en belysningsplan. Park och
natur: Redovisa en skötselplan för våra offentliga miljöer, park & grönytor samt
Naturområden, arbeta fram en plan för trygg offentlig miljö, Inventera lekplatser
samt arbeta fram en belysningsplan. VA: Uppföljning av den nya VA-taxan,
samtliga kommunala grundvattentäkter ska ha ett vattenskyddsområde samt
föreskrifter, grundvattenförekomster som kan nyttjas för framtida
dricksvattenbehov ska skyddas.
Budgetdokumentet redovisar även av kommunfullmäktige fastställd drifts- resp.
exploateringsbudget, samt fullmäktiges och kommunstyrelsens mål för
verksamheterna.
Beslutsunderlag
Förslag till utskottsbudget, daterad 2012-02-22.
Kommunstyrelsens protokoll 2111-11-07, § 188.
Kommunfullmäktiges protokoll 2011-06-20, § 108.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Förslag till utskottsbudget 2012, daterad 2012-02-22, antas med justeringen att
uppdraget till verksamheten gällande VA ska lyda ”Uppföljning av den nya VAtaxan” (sid 13, Mål 1, Uppdrag 1).
Expediering:
Kommunförvaltningen (JBN, EMTO, TSA inkl. rev utskottsbudget)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 11

Information, Ekonomi och administration
a) Rapport från Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB: Ekonomisk rapport
Svalövs kommun - Utfall december 2011 samt Verksamhetsberättelse 2011
(Dnr 254-2011)
Resultatet för 2011 är ca -1,9 miljoner kr.

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr P 2011-15, 363-2007

Detaljplan för Södra Svalöv 9:3 m fl (stationsområde), Svalövs
kommun
Sammanfattning
Planförslaget syftar till att möjliggöra anläggandet av plattformar för persontåg i
Svalövs tätort och ytor för angöringstrafik till järnvägsstationen. Den ger möjlighet
till planskild förbindelse under järnvägen för gång- och cykeltrafik och för säker
förbindelse till plattformar. Genom utökning av gatumark tillskapas stationsnära
parkering samt separat körfält för anslutande bussar.
Program upprättades inte för förslaget eftersom planens utgångspunkter och mål
motsvarade vad som framgick av Banverkets förstudie under 1999 ”Söderåsbanan,
Nya mötesstationer i/vid Kågeröd och Svalöv”. Förslaget ställdes ut för samråd och
utställning under 2007.
Efter omarbetning 2011 ställdes förslaget ut på nytt fr.o.m. 8 juni 2011 t.o.m. 1 aug
2011. Inkomna yttranden och synpunkter med förvaltningens kommentarer och
förslag till ändringar redovisas i utlåtande, daterat 2011-10-31.
Samrådet har lett till ändringar i planbeskrivning, genomförandebeskrivning samt
illustrations- och plankarta med avseende på text och bestämmelser.
Genomförda ändringar bedöms inte ge anledning till behov av ny utställning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, datumstämplad 2012-02-21, inkl. utlåtande,
planbeskrivning, plankarta med planbestämmelser m.m. samt plankarta med
behovsbedömning enligt MB m.m.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-05-18, § 53.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-11-17, § 105.
Plan- och strategiutskottets protokoll 2007-10-03, § 109.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Ärendet återremitteras för dialog med Trafikverket om det ekonomiska ansvaret
för den tunnel för gång- och cykelväg som enligt planförslaget ska anläggas norr
om bussterminalen.
Expediering:
Kommunförvaltningen (VSK, ABN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§ 13

Information om EU:s Gårdsstöd och Miljöstöd
Gustav Lindh, driftschef vid skoljordbruket på Svalöfs Gymnasium informerar om:
a) EU:s Gårdsstöd och Miljöstöd
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
• Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr P 2012-25, KS 206-2012

Detaljplan för del av Gluggstorp 2:1 (Annero), Tågarp
Sammanfattning
Kommunförvaltningen uppdrogs 2006-10-31, § 129, av samhällsbyggnadsnämnden
att upprätta förslag till detaljplan för Gluggstorp 2:1, Tågarps tätort, Svalövs
kommun.
Förvaltningen har därefter på uppdrag av plan- och strategiutskottet (2008-03-05, §
27) tagit fram en detaljplan för del av fastigheten Gluggstorp 2:1, i syfte att
möjliggöra en förskola/bostad på del av Gluggstorp 2:1. Denna detaljplan antogs av
kommunfullmäktige 2008-11-24, § 138.
Arbetet med framtagande av förslag till detaljplan för resterande område
påbörjades under 2011.
Förvaltningen tar nu tagit fram ett förslag till planavtal, daterat 2012-01-30, med
intressenten. Syftet med planavtalet är att fastställa fördelning av kostnader mellan
parterna i samband med upprättande av detaljplan. I avtalet anges att avtalet upphör
att gälla om detaljplanearbetet avbryts eller om detaljplanen inte antas av
kommunfullmäktige senast 2015-01-01 genom beslut som vinner laga kraft.
Avtalet ska godkännas av utskottet för att vara gällande.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-02-21, inkl. planavtal med bilagor,
tidigare beslut, beräkningar av planläggningskostnader m.m. samt anteckningar
från plangrupp 2012-01-25.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Förslag till planavtal för detaljplan för del av Gluggstorp 2:1 (Annero), Tågarp,
daterad 2012-01-20, godkänns.
Expediering
Kommunförvaltningen (VSK, ABN, EMTO, LNN) inkl. planavtal
Alfabo inkl. planavtal

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 207-2012

Detaljplan för del av Teckomatorp 12:1 m.fl. (naturpark),
Teckomatorp, Svalövs kommun
Sammanfattning
Marksaneringen av BT Kemi-området i Teckomatorp pågår. Norra området
sanerades 2006-2009 varefter rekreationsområdet Vallarna anlades och invigdes i
december 2009. Området har fått mycket uppskattning från innevånare och
besökare.
Syftet med att ta fram en detaljplan för det nu aktuella området (Södra området) är
att efter slutsaneringen tillskapa ytterligare ett framtida naturområde för rekreation.
Beslutsunderlag
Start-PM för Teckomatorp 12:1 m.fl., daterat 2012-02-03.
Anteckningar från uppstartsmöte 2011-12-06, daterade 2011-12-12.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Kommunförvaltningen får i uppdrag att upprätta förslag till detaljplan för del av
Teckomatorp 12:1 m.fl. (naturpark) i Teckomatorp.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK, ABN, MALN)
Projektledningen för BT Kemi Efterhandling (ASAN, KJN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr P 2008-230, 202-2007

Detaljplan för del av fastigheten Billeberga 10:34 (Blomområdet),
Billeberga samhälle, Svalövs kommun
Sammanfattning
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet i Svalövs kommun gav 2012-09-22, § 87,
förvaltningen i uppdrag att ta fram förslag till detaljplan för delar av fastigheterna
Billeberga 10:34, 11:4 m.fl. i Billeberga samhälle.
Planförslaget har varit ute på programsamråd under tiden 5 maj t o m 10 juni 2011
och på plansamråd 16 november t o m 14 december 2011.
Plansamrådet har lett till ändringar och bearbetning av planförslaget. Plankartan
med illustrationsplan och planbestämmelser, planbeskrivningen med
genomförandebeskrivning och miljöbedömning samt checklistan har reviderats.
En särskild dagvattenutredning har också tillkommit bl.a. med anledning av
länsstyrelsens synpunkter.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-02-22, med tillhörande
planbeskrivning med genomförandebeskrivning och miljöbedömning, checklista
för bedömning av betydande miljöpåverkan, samrådsredogörelse samt
dagvattenutredning.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Samrådsredogörelsen, daterad 2012-02-08, godkänns.
 Kommunförvaltningen får i uppdrag att ställa ut förslag till detaljplan för del av
fastigheten Billeberga 10:34 (Blomområdet) för granskning.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, VSK, ABN (arkiv))

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 196-2012

Remiss: Samråd om planerade biotopskydd, Källstorp 1:9 och
Grytekullen 1:6
Sammanfattning
Skogsstyrelsen har skickat handlingar gällande planerade biotopskyddsområden på
fastigheterna Källstorp 1:9 och Grytekullen 1:6 till Svalövs kommun för
synpunkter. Yttrande ska lämnas senast 2012-03-05.
Skogsstyrelsen överväger att besluta om två biotopskyddsområden på de aktuella
fastigheterna. Områdena är registrerade som nyckelbiotoper och aktuell biotop är
mark med mycket gamla träd och äldre naturskogsartad skog.
Kommunförvaltningen har skrivit ett yttrande, daterat 2012-02-15. I yttrandet
konstateras sammanfattningsvis att biotopskydden inte har någon påverkan på
kommunens mark eller planering.
Beslutsunderlag
Förvaltningens yttrande, daterat 2012-02-15.
Samrådshandlingar om planerade biotopskydd, daterade 2012-02-09.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Biotypskydden medför ingen påverkan på kommunens mark eller planering.
Expediering:
Skogsstyrelsen (inkl. yttrande)
Kommunförvaltningen (JBLS)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 847-2011

Översyn av kommunens arrendeavtal i syfte att om möjligt öka
intäkterna för arrenden m.m.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen uppdrog 2011-06-07, § 117, till tillväxt- och
samhällsbyggnadsutskottet att samordna översyn av kommunens arrendeavtal i
syfte att om möjligt öka intäkterna för arrenden.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet uppdrog 2011-04-27, § 45, åt
förvaltningen ta fram en aktualitetsöversyn över kommunens
samtliga arrende-, servituts- och nyttjanderättsavtal samt jaktarrenden.
Förvaltningen har arbetat med uppdragen under hösten 2011. En genomgång har
gjorts av ca 800-850 avtal. Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har informerats
om det pågående arbetet vid två tillfällen (2011-10-26, § 126 samt 2012-01-31, §
4).
Förvaltningen har nu sammanställt en slutredovisning av uppdragen. I
redovisningen konstateras sammanfattningsvis att det är möjligt för att höja
arrendeavgifterna för jordbruksarrenden samt att det förmodligen är möjligt att höja
avgiften för jakträttupplåtelser. För övriga nyttjanderättsavtal samt servitut gör
spridningen av ändamål det svårt att göra en generell bedömning om ifall
avgifterna är marknadsmässiga. Det konstateras också att många avtal saknar
indexuppräkning.
Beslutsunderlag
Förvaltningens slutredovisning, daterad 2012-02-16.
Kommunstyrelsens protokoll 2011-06-07, § 117.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2011-04-27, § 45.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Redovisningen av uppdraget från tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet 201104-27, § 45, godkänns.
 Förvaltningen uppdras att, utifrån redovisningens slutsatser, fortsätta arbetet med
att anpassa avgifterna för jordbruksarrenden, jakträttsupplåtelser och
nyttjanderättsavtal samt att verka för att avtal av detta slag fortsättningsvis
innehåller bestämmelser om indexuppräkning av avgiften.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
 Redovisningen av uppdraget från kommunstyrelsen 2011-06-07, § 117,
godkänns.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

14
(20)

SVALÖVS KOMMUN
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet

§ 19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-03-01

Sida

15
(20)

Dnr 837-2010

Exploatering av Kråkebacken 7:138, Kågeröd
Sammanfattning
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet har tidigare gett kommunförvaltningen i
uppdrag att genomföra exploatering av fastigheten Kråkebacken 7:138 (2010-1208, § 113). Genom Lantmäteriet har 21 tomter avstyckats och två
marksamfälligheter bildats för gemensamma ytor såsom gator, parkering och
bullervall.
Exploateringsarbetena innefattar anläggning av bland annat gator, VA, bullervall,
pulkabacke samt skyddsvall mot översvämning. Exploateringen beräknas kunna
färdigställas under hösten 2012.
Utöver kostnaden för arbeten enligt detta förfrågningsunderlag kommer en separat
beställning göras av gatubelysning samt en kompletterande skyddsvall mot
översvämning. Anläggning av skyddsvall bedöms kunna ske under 2013 och är ej
med i denna upphandling eftersom beslut från länsstyrelsen saknas.
Utskottet ska besluta om antagande av anbud i upphandlingar med ett belopp
mellan 1-5 miljoner kr. Till följd av detta bör utskottet fatta beslut om
värderingsgrunderna i förfrågningsunderlaget.
Muntlig information lämnas på sammanträdet om förfrågningsunderlaget i sin
helhet.
Kommunfullmäktige beslutade 2008-04-28, § 61, att ge kommunstyrelsen rätt att
utnyttja anslag för posten Övriga exploateringar inom exploateringsbudget 2008
med 10 mnkr för kostnader och med 10 mnkr för intäkter, och att utnyttja anslag
för investeringar avs posten Övriga exploateringar 2008 med 10 mnkr och med 1
mnkr för inkomster.
Eftersom motsvarande beslut inte fattats för innevarande år är det
kommunfullmäktige som äger rätten att fördela befintliga medel för nya
exploateringar. För att kommunstyrelsen snabbare kunna handlägga och besluta i
ärenden om exploatering förslås att kommunfullmäktige fattar ett principbeslut om
att ge styrelsen rätt att fördela medel för nya exploateringar ur exploaterings- och
investeringsbudget.
Under förutsättning att kommunfullmäktige delegerar till kommunstyrelsen att
besluta om anslag för nya exploateringar, föreslås att kommunstyrelsen delegerar
beslutanderätten för detsamma till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet.
Beslutsunderlag
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets protokoll 2010-12-08, § 113.
AFB.5 Anbudsprövning, daterat 2012-02-21
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-02-21.
Kommunfullmäktiges protokoll 2008-04-28, § 61.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 AFB.5 Anbudsprövning, daterat 2012-02-21, godkänns.
 Under förutsättning av kommunstyrelsens resp. kommunfullmäktiges beslut,
medges 3,7 mnkr ur anslaget för nya exploateringar inom exploateringsbudgeten,
och 1,3 mnkr ur anslaget för exploatering inom investeringsbudgeten för
avgiftsfinansierad verksamhet för exploateringen av Kråkebacken 7:138.
 Informationen noteras.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till beslut i kommunstyrelsen
• Under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, delegeras beslutanderätten
över anslag för nya exploateringar i exploaterings- resp. avgiftsfinansierad
investeringsbudget till tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen för
beslut i kommunfullmäktige
• Kommunstyrelsen medges rätt att fördela medel ur anslaget för nya
exploateringar inom exploateringsbudgeten (2012: Exploateringsbudget, Nya
exploateringar: 10 mnkr för utgifter, 10 mnkr för inkomster).
• Kommunstyrelsen medges rätt att fördela medel ur anslag för avgiftsfinansierade
investeringar avseende nya exploateringar (2012: Investeringsbudget, Exploatering:
3,5 mnkr).

Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, MALN, JBN, EMTO, BRG)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottet

§ 20

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-03-01

Sida

17
(20)

Dnr 212-1999

Attraktivt boende, Svalövs kommun - Uppdrag angående
byggnation av småhus
Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 1999-09-28, § 306, med
anledning av att byggmarknaden i regionen åter tagit fart, att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att se över möjligheterna att göra det attraktivt
att välja att bygga småhus i Svalövs kommun. Ett underlag skulle vara
kommunledningskontoret tillhanda senast 1999-11-17. Samhällsbyggnadsnämnden
påmindes några månader senare om uppdraget, men någon utredning med
anledning av uppdraget har aldrig presenterats.
Kommunen arbetar idag på många olika sätt, utifrån ett antal politiska
uppdrag, med att öka kommunens attraktivitet som plats att bygga och bo
på. Tillväxt- och samhällsbyggnadsberedningen har bl.a. nyligen genomfört
dialog med invånarna om vad som gör kommunen attraktiv. Förvaltningen
arbetar dessutom t.ex. med en översyn av tillväxtprogrammen för orterna,
samt med nya bostadsområden i Teckomatorp och Billeberga.
Mot bakgrund av detta förslås att av uppdraget från kommunstyrelsens
arbetsutskott avskrivs.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-02-01.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 1999-09-28, § 306.
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Mot bakgrund av pågående arbete, avskrivs uppdraget att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att se över möjligheterna att göra det attraktivt
att välja att bygga småhus i Svalövs kommun (KSAU 1999-09-28, § 306).
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, BRG)
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§ 21

Information, Översikts- och detaljplanering, fastigheter och mark
Planarkitekt Vlasta Sabljak informerar om:
a) Pågående detaljplanearbete
Mark- och exploateringsingenjör Martina Larsson informerar om:
b) Pågående/planerade exploateringar och investeringar
__
Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor:
Energi- och klimatrådgivare Charlotte Lundberg informerar om:
c) Energi och klimatmässan i Ljungbyhed den 24 mars
d) Earth Hour i Röstånga den 31 mars och i kommunhuset den 30 mars
__
e) Bygglov för parkeringsplats vid Tågarps järnvägsstation, Gluggstorp 1:16 och
1:19 och Tågarp 3:91 (Dnr 168-2012)
F.d. Teknik & Service har sökt lov för att anlägga parkeringsplats vid Tågarps
järnvägsstation. Efter överklagande av miljö-, byggnads- och räddningsnämndens resp.
länsstyrelsens beslut har Förvaltningsrätten nu konstaterat att beslutet att bevilja bygglovet
ska stå fast.

e) Remiss: Bygglovsansökan för vindkraft (Norra Möinge 11:1, Landskrona) (Dnr
711-2011)
Landskrona stad har fattat beslut om att avslå ansökan om bygglov för vindkraftverk.
Utskottet har yttrat sig under prövningen av ärendet (TSU 2011-08-24, § 99).

f) Markförvärv av del av Teckomatorp 9:7 i Svalövs kommun (Dnr 884-2011)
Kommunfullmäktiges beslut 2012-01-30, § 8, har överklagats.

g) Inkomna kurs- och konferensinbjudningar
Utbildning: Skanskas framtidsdag 2012-03-12 – Så skapar vi framtidens attraktiva städer
Seminarium: Ridning i det skånska landskapet 2012-04-19
Utbildning: Energieffektivisering i fastigheter, 2012-03-27

h) Magasinstomten (Södra Svalöv 9:3)
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
 Ordförande och vice ordförande ges möjlighet att delta på samtliga
kurser/konferenser enligt punkten g). Vid förhinder har ordförande och vice
ordförande rätt att lämna sin plats vidare till annan intresserad representant från
utskottet.
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§ 22

Information, Gata, park, VA, infrastruktur, kost och städ
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
a)
b)
c)
d)
e)

Aktuella frågor inom kost
Aktuella frågor inom städ
Aktuella frågor inom infrastruktur
Aktuella frågor inom gata
Aktuella frågor inom park

Vatten och avlopp:
f) Aktuella frågor inom vatten och avlopp
Ansvar för vattenvårdsförbunden – NSVA/kommunen

g) Inkommen rapport: Cryptosporidium i Östersund vintern 2012/2011 –
Konsekvenser och kostnader av ett stort vattenburet sjukdomsutbrott
h) Strategi för vatten och avlopp på landsbygd
Informationsmöten för allmänheten 27 resp. 29 mars

i) Hastighetsöversyn för Svalövs kommun
Förslag kommer att presenteras för utskottet.

Karl-Erik Kruse (S) informerar om:
Bredband i Svalövs kommun

j)

Scanova har köpt Svenska Stadsnät som, efter att ha tecknat avtal med kommunen,
sedan ett antal år äger och driver stadsnätet i Svalövs kommun.

Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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§ 23

Information, Strategiskt miljöarbete och energifrågor
a) Aktuella frågor inom strategiskt miljöarbete och energifrågor
b) Förstudie om våtmark vid Kågeröds avloppsreningsverk (Dnr 159-2012)
Ärendet tas upp för ställningstagande kring fortsatt hantering på kommande
utskottsmöte.

c) Årsrapportering till vattenmyndigheterna ang. genomförande av
åtgärdsprogram (Dnr 33-2007)
Tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets beslut
 Informationen noteras.
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