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Kommunhuset, kl. 13.30-16.20
Ajournering kl. 15.15-15.35

Leif Hägg (M), ordförande
Stefan Andersson (S)
Ulla Wallin (S)
Håkan Andersson (C), vice ordförande
Ingrid Ekström (SD), tjg ers för Emil Fennstam (SD)
Se sid 2)
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Eva Lövbom, räddningschef, §§ 1-5
Britta Fremling, nämndsekreterare
Övr. se sid 2)
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Kommunförvaltningen, fredagen den 27 januari 2012, kl. 09.00
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Sammanträdesdatum

2012-01-26

Närvarolista, forts.
Icke tjänstgörande ersättare
Olof Röstin (M)
Leif Johansson (S)
Marcus Zadenius (FP)
Insynsplatser
Jenny A Wenhammar (MP), §§ 1-8
Tove Lorentz (V), §§ 1-8
Karl-Erik Karlsson (KD), §§ 1-8
Övriga deltagande
Jörgen Wallin, byggnadsinspektör
Bedrija Halilovic, bygglovshandläggare
Jens Karlsson, bygglovshandläggare
Elham Tizno, ekonom, §§ 1-2
Jacob Levallius, GIS- och planeringsingenjör, §§ 1-8
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Sammanträdesdatum
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§1

Ändring/godkännande av föredragningslistan
Beslut
● Föredragningslistan godkänns med tillägg av informationsärendet
”Vindkraftsplan för Svalövs kommun”.
__

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 154-2011

Nämndsbudget för 2012, plan 2013-2014
Beslut
 Nämndsbudget 2012 med plan 2013-2014, inkl. mål för verksamheterna, daterad
2012-01-26, fastställs.
__
Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige antog budgeten för Svalövs kommun 2012, samt ekonomisk
plan för 2013-2014, i juni 2011 (KF 2011-06-20, § 112).
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden ska fatta beslut om budget för sin
verksamhet. Nämnden ska som en del i detta fatta beslut om mål för sin
verksamhet, utifrån de övergripande mål som beslutats av fullmäktige.
Nämndens budget för 2012 omfattar totalt drygt 12 miljoner kr, som fördelar sig
enligt följande: Nämnden 252 tkr, Bo & Bygg 2 739 tkr samt räddningstjänsten 9 235 tkr. Budgeten har ökat med totalt 535 tkr jämfört med 2011.
För Bo & Bygg föreslås två mål: ”Korrekt och snabb hantering av alla
myndighetsärenden” samt ”Beslut om bygglov skall lämnas senast 10 veckor efter
det att kompletta ansökningshandlingar inkommit”.
För räddningstjänsten förslås fem mål: ”Öka trygghets- och säkerhetsmedvetandet
hos barn och ungdomar ur ett olycksperspektiv”, ”Antalet som skadas eller
omkommer p.g.a. olycka ska minska”, ”Vid olyckshändelse ska Räddningstjänsten
inom godtagbar tid bryta den negativa händelseutvecklingen så att skadan inte
förvärras. Vi ska alltid stödja den drabbade. Efter en insats ska vi utvärdera vårt
arbete och ta lärdom av erfarenheterna.”, ”Öka kommunens förmåga att hantera
samhällsstörningar” samt ”Fastighetsägare och verksamhetsutövare arbetar aktivt
med och tar ansvar för sitt brandskyddsarbete. Räddningstjänsten ska upplevas som
en aktiv och stödjande samarbetspartner.”
Nämnden fick information i ärendet på sammanträdet 2011-12-15, § 141. Sedan
dess har förslaget till mål för verksamheterna omarbetats redaktionellt.
Beslutsunderlag
Red rev nämndsbudget 2012-2014, daterad 2012-01-26.
Nämndsbudget 2012-20-14, daterad 2012-01-19.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2011-12-15, § 141.
Nämndsbudget 2012-2014, daterad 2011-12-02.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, EOL, JBN, EMTO) inkl. beslutad budget
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 6-2012

Delegeringsbeslut
Beslut
● Redovisningen noteras.
__
Sammanfattning av ärendet
Kommunförvaltningen (Bo & Bygg, räddningstjänst och trafik) har lämnat en
redovisning av delegeringsbeslut från verksamheten.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut, daterad 2012-01-19.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 138-2011

Upphandling av tankbil till räddningstjänsten
Beslut
• Anbudet som lämnats av Företag B antas.
• Förvaltningen uppdras att upprätta tilldelningsbeslut m.m. för att slutföra
upphandlingen.
__
Sammanfattning av ärendet
Räddningstjänsten har genomfört en upphandling av en nyproducerad tankbil.
Den anbudsgivare vilken har lägst utvärderingstal och uppfyller ställda ovillkorliga
krav ska tilldelas kontraktet.
Av förfrågningsunderlaget framgår att anbuden ska utvärderas utifrån följande
variabler:
- Pris
- Leveranstid
- Referenser
Vid utvärderingen framgår att Företag B har uppfyllt samtliga obligatoriska krav,
lämnat lägst pris, angivit kortast leveranstid samt erhållit högst värde från
referenter.
Vid en upphandling av material, varor och tjänster som överstiger
1 000 000 kr ska nämnden fatta beslut om antagande av anbud.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2012-01-10, inkl. bilaga.
Expediering:
Kommunförvaltningen (EOL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-01-26

Sida

7
(21)

§5

Information från räddningstjänsten
Beslut
 Förvaltningen uppdras att till nästa sammanträde ta fram ett förslag till skrivelse
angående ansvar, anläggande, underhåll m.m. gällande brandpostnätet.
 Informationen noteras.
__
a) Rapport från Skåne Nordväst Räddning 2012-01-20 (Dnr BTRN 9-2012)
Den utredning som genomförts ang gemensam organisation för räddningstjänsten i Skåne
Nordväst har färdigställts. I utredningen föreslås att de tio kommunerna under våren 2012
ska fatta beslut om en avsiktsförklaring om att bilda ett kommunalförbund med
ikraftträdande 2015-01-01. Ärendet ska tas upp till nämnden på nästkommande möte.
Nämndens ledamöter bjuds in att delta vid arbetsplatsträff på brandstationen den 16
februari 2012 kl. 18.30.

b) Lägesrapport: Brandposter i kommunen
Räddningschefen påtalar problem med brandpostnätet.

c) Önskemål om besök från sotningsentreprenören
Sotningsentreprenören önskar informera nämnden om året 2011.
Expediering:
Kommunförvaltningen (BRG, EOL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Information från Bo och Bygg
Beslut
● Informationen noteras.
__
a) Taxor för ansökningar om lov och anmälan
Avgifterna för bygglov m.m. har räknats upp enligt index fr.o.m. 2012-01-01.

b) Skadeståndsanspråk i anledning av handläggning av bygglovsärenden,
vindkraftsverk på Torrlösa 22:1 och Norra Svalöv 22:4
Lunds tingsrätt konstaterade i mellandom daterad 2011-12-13 att kommunen inte begått fel
eller försummelse vid myndighetsutövning. Med denna bedömning saknade tingsrätten
anledning att uttala sig om kommunens ersättningsskyldighet. Domen överklagandes till
Hovrätten 2011-12-30. För prövning krävs att Hovrätten meddelar prövningstillstånd.
Ärendet handläggs för kommunens räkning av kommunstyrelsen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§7

Information från Trafik
Beslut
● Informationen noteras.
__
a) Överklagande av beslut om parkeringstillstånd för rörelsehindrad (Dnr 44-2011)
Kommunen fattade i november 2011 beslut om att avslå ansökan om parkeringstillstånd.
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagandet genom beslut 2011-1207.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§8

Information: Vindkraftsplan för Svalövs kommun
Beslut
 Informationen noteras.
__
Sammanfattning av ärendet
Kommunstyrelsens tillväxt- och samhällsbyggnadsutskott har tagit fram ett förslag
till vindkraftsplan för kommunen. Planen ska utgöra ett tematiskt tillägg till
översiktsplanen, och är just nu utställd för samråd. Nämnden har tagit emot
handlingarna för yttrande senast den 28 februari 2012.
Inför beslut om yttrande på nämndens sammanträde den 23 februari 2012, har
tillväxt- och samhällsbyggnadsutskottets handläggare GIS- och planeringsingenjör
Jacob Levallius bjudits in till nämnden för att informera om förslaget.
Nämndens yttrande ska ta sikte på hur nämnden bedömer att planen kommer att
kunna fungera som underlag vid prövning av ansökningar om bygglov m.m.

-Ajournering kl. 15.15-15.35
--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

§9

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-01-26

Sida

11
(21)

Dnr BTRN 2011-232

Bygglov för skyltanordning i efterhand på Södra Svalöv
9:170 med adress Herrevadsgatan 11 A
Beslut
 Bygglov beviljas för två stycken skyltar enligt ansökan i efterhand.
 Med stöd av 11 kap. 51 § PBL föreläggs AB SvalövsBostäder, 556081-2892,
Box 4, 268 21 SVALÖV, att betala sanktionsavgift om 5 350 kronor.
Avgiften för prövningen av ansökan är 2 328 kronor (i enlighet med taxa fastställd
av kommunfullmäktige). Debitering kommer att ske senare.
Skäl för beslutet
Åtgärden uppfyller vad planen avser för centrumändamål och är förenlig med 9 kap
8 § och 9 kap 34 § plan- och bygglagen (PBL) med hänvisning till 2 kap och 8 kap
PBL.
Sanktionsavgift ska då tas ut enligt 11 kap PBL 51 § med ett belopp av 0,125
prisbasbelopp (42 800 kronor) enligt 9 kap 13 § plan- och byggförordningen (PBF).
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppsättning av två stycken skyltar på fastigheten Södra Svalöv
9:170. Fastigheten omfattas av detaljplan för centrumändamål.
Fastighetsägaren har under december monterat skyltarna utan att ha beviljat
bygglov för detta, trots vetskapen om att bygglov krävs för åtgärden.
Förvaltningen har förslagit att bygglov ska beviljas i efterhand, samt att
sanktionsavgift ska tas ut.
Beslutsunderlag
Foto från platsbesök 2012-01-26.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-01-12.
Ansökan om bygglov, samt fotomontage med ankomststämpel 2011-11-25.
Foto på plats efter monterade skyltar.
Viktiga upplysningar
Se förvaltningens förslagsskrivelse (”Viktiga upplysningar”), daterad 2012-01-12.
Expediering:
Sökanden: Beslut+handlingar / Berörda grannar: Beslut
PoIT: Beslut / Arkiv: Beslut+handl
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

§ 10

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2012-01-26

Sida

12
(21)

Dnr BTRN 2011-0222

Tillbyggnad av enbostadshus med uterum,
Teckomatorp 14:33 med adress Gesällgatan 4
Beslut
 Bygglov beviljas för tillbyggnad av uterum enligt ansökan. Avvikelse från
detaljplanen medges.
 Startbesked beviljas.
Avgiften för prövningen av ansökan är 4 506 kr (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Debitering kommer att ske senare.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 9 kap 30 § PBL. Nämnden bedömer åtgärden
som en liten avvikelse från detaljplanen.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med uterum på fastigheten
Teckomatorp 14:33. Fastigheten omfattas av detaljplan för bostadsändamål.
Uterummet har yttermåtten ca 5,0 m x ca 4,5 m, vilket ger en byggnadsarea på
tillbyggnaden om ca 22,5 m². Fasaderna är i trä med glaspartier. Takbeklädnad är
16 mm kanalplast. Träpanelen ska målas i samma färg som huset.
Förvaltningen har föreslagit att bygglovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-01-02.
Ansökan om bygglov samt situationsplan, fasadritningar, planritning och
sektionsritning med ankomststämpel 2011-11-11.
Råd och viktiga upplysningar
Se förvaltningens förslagsskrivelse (”Råd” och ”Viktiga upplysningar”), daterad
2012-01-02.
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
Grannar: pu
PoIT(Post- och Inrikes Tidningar): pu
Karta/ inmätning: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 2011-0254

Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus med garage/förråd, Kråkebacken 7:164 och
7:165 med adress Fjärshusgatan 14 och 12
Beslut
 Positivt förhandsbesked lämnas för nybyggnad av enbostadshus med
garage/förråd enligt ansökan.
Skäl för beslutet
Åtgärden kan anses uppfylla kraven i 2 kap och 8 kap PBL.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med garage/förråd
på fastigheterna Kråkebacken 7:164 och 7:165, i avvaktan på Lantmäteriets
sammanslagning av fastigheterna.
Bostadsdelen har yttermåtten 8,32 x 16,08 och garage/förrådsdelen har yttermåtten
6,33 x 6,36, vilket tillsammans med entréverandan ger en byggnadsarea om ca
179 m². Bostadsdelen har sadeltak med 27 graders lutning och garage/förrådsdelen
har sadeltak med ca 15 graders lutning. Fasaderna är av trä och på taken läggs
betongpannor.
Förvaltningen har föreslagit att positivt förhandsbesked ska meddelas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-01-16.
Ansökan om förhandsbesked med ankomststämpel 2012-01-16, nybyggnadskarta
samt fasad-, plan- och sektionsritning med ankomststämpel 2011-12-13 (2 ritningar
tillhör beslutet).
Viktiga upplysningar
Se förvaltningens förslagsskrivelse (”Viktiga upplysningar”), daterad 2012-01-16.
Expediering
Sökanden: pu+handlingar
Lantmäterimyndighet: pu+handlingar
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 2011-0241

Rivningslov för del av skola på Södra Svalöv 33:69
med adress Skolgatan 14
Beslut
 Rivningslov beviljas enligt ansökan.
 För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig

godtas byggherrens förslag: Ulf Andersson (AB SvalövsLokaler).
 Rivningsplan med datum 2011-12-02 fastställs.
 Startbesked beviljas.

Avgiften för prövningen av ansökan är 6 848 kr (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Debitering kommer att ske senare.
Skäl för beslutet
Enligt 9 kap. 34 § PBL ska rivningslov ges om åtgärden överensstämmer med
detaljplanen och byggnaden inte bör bevaras p.g.a. byggnadens historiska,
kulturhistoriska, miljömässiga eller konstnärliga värden.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser rivning för del av skola där ny skola ska uppföras och
sammanbyggas med de kvarlämnade byggnadskropparna. Fastigheten omfattas av
detaljplan för allmänt ändamål.
Den sökande har även ansökt om bygglov för ny skola på samma plats. Ärendet är
under handläggning på förvaltningen, och planeras att lyftas till nästa nämndsmöte
för beslut.
Förvaltningen har föreslagit att rivningslovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-01-12.
Ansökan om rivningslov, samt planritning med ankomststämpel 2011-12-05 och
rivningsplan med datum 2011-12-02.
Projektbeskrivning med datum 2011-12-02 och miljöinventering med datum 201110-28.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Viktiga upplysningar
Se förvaltningens förslagsskrivelse (”Viktiga upplysningar”), daterad 2012-01-12.
Expediering
Sökanden: Beslut+handlingar
Berörda grannar: Beslut
PoIT: Beslut
Arkiv: Beslut+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 2011-83

Bygglovsansökan för uppförande av två vindkraftverk,
Ask 14:2 och 14:3
Beslut
 Bygglovsansökan för uppförande av två vindkraftverk på fastigheterna Ask 14:2
och Ask 14:3 avslås med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Avgiften för prövningen av ansökan är 59 880 kr (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Debitering kommer att ske senare.
Skäl för beslutet
Åtgärden bedöms ej uppfylla kraven i 2 och 8 kap. PBL.
Nämndens skäl för beslutet i sin helhet framgår av förvaltningens förslagsskrivelse
(”Skäl för beslutet”), daterad 2012-01-26.

__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av två vindkraftverk på fastigheterna Ask 14:2 och 14:3.
Fastigheterna omfattas inte av detaljplan.
Vindkraftverken ska enligt ansökan ha en effekt på vardera 2 MW, en tornhöjd på
98 meter och en rotordiameter på 82 meter. Detta ger en totalhöjd på omkring 140
meter över marken.
Förvaltningen har genomfört grannehörande med direktutskick till fastighetsägare
inom 1000 meter från vindkraftverken. Även berörda myndigheter m fl har haft
möjlighet att yttra sig. Samtliga inkomna yttranden har sammanställts i
förvaltningens förslagsskrivelse.
Förvaltningen har förslagit att bygglovet ska avslås.
Sökanden har inför nämndens sammanträde fått ta del av förvaltningens utredning
med förslag till beslut, och inkommit med synpunkter i skrivelse daterad 2012-0125.
Beslutsunderlag
Redaktionellt reviderad förslagsskrivelse, daterad 2012-01-26.
Sökandens bemötande ang förslagsskrivelse, daterad 2012-01-25.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-01-18.
Bygglovsansökan med tillhörande handlingar daterad 2011-05-27.
Kompletterande handlingar daterade 2011-06-20.
Justerandes sign
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Inkomna yttranden från grannar och andra sakägare.
Förslag till beslut på sammanträdet
Håkan Andersson (C): Bygglov beviljas enligt ansökan.
Leif Hägg (M): Avslag på Håkan Anderssons förslag.
Ingrid Ekström (SD), Stefan Andersson (S), Ulla Wallin (S) och Leif Hägg (M):
Bygglovsansökan för uppförande av två vindkraftverk på fastigheterna Ask 14:2
och Ask 14:3 avslås med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Beslutsgång
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
Ingrid Ekströms m fl förslag.
Hur man överklagar
För information om hur man överklagar, se bilaga till detta beslut
(överklagandehänvisning).
Expediering:
Sökande (beslut+ besvärshänvisning)
Bo & Bygg, Svalövs kommun (beslut)
Länsstyrelsen i Skåne Län (beslut)
Söderåsens miljöförbund (beslut)
Samtliga med erinran mot ansökan

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr BTRN 2011-0144

Bygglovsansökan för uppförande av ett vindkraftverk på
Pålstorp 1:1
Beslut
 Bygglovsansökan för uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Pålstorp 1:1
avslås med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Avgiften för prövningen av ansökan är 59 880 kr (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Debitering kommer att ske senare.
Skäl för beslutet
Åtgärden bedöms ej uppfylla kraven i 2 och 8 kap. PBL.
Nämndens skäl för beslutet i sin helhet framgår av förvaltningens förslagsskrivelse
(”Skäl för beslutet”), daterad 2012-01-18.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av ett vindkraftverk på fastigheten Pålstorp 1:1.
Fastigheten omfattas ej av detaljplan och är belägen nordost om Kågeröd.
Vindkraftverket ska enligt ansökan ha en effekt på 2 MW och en maximal
totalhöjd på 150 meter över marken.
Förvaltningen har genomfört grannehörande med direktutskick till fastighetsägare
inom 1000 meter från vindkraftverket. Även berörda myndigheter m fl har haft
möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden har sammanställts in en
samrådsredogörelse, daterad 2012-01-13.
Förvaltningen har förslagit att bygglovet ska avslås.
Sökanden har inför nämndens sammanträde fått ta del av förvaltningens utredning
med förslag till beslut, och inkommit med synpunkter i skrivelse daterad 2012-0125.
Beslutsunderlag
Sökandens bemötande ang förslagsskrivelse, daterad 2012-01-25.
Sökandens bemötande av inkomna yttranden, daterad 2012-01-12.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-01-18, inkl. samrådsredogörelse,
daterad 2012-01-13.
Under samrådstiden inkomna yttranden.
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Bygglovsansökan med tillhörande handlingar daterad 2011-06-29, samt
kompletterande handlingar daterade 2011-08-31.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulla Wallin (S), Håkan Andersson (C), Ingrid Ekström (SD), Stefan Andersson (S)
och Leif Hägg (M): Bygglovsansökan för uppförande av ett vindkraftverk på
fastigheten Pålstorp 1:1 avslås med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Hur man överklagar
För information om hur man överklagar se bilaga till detta beslut
(överklagandehänvisning).
Expediering
Sökande (beslut + besvärshänvisning)
Bo & Bygg, Svalövs kommun (beslut)
Länsstyrelsen i Skåne Län (beslut)
Söderåsens miljöförbund (beslut)
Samtliga med erinran mot ansökan
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Dnr BTRN 2011-0145

Bygglovsansökan för uppförande av fem vindkraftverk på
Knutstorp 10:13
Beslut
 Bygglovsansökan för uppförande av fem vindkraftverk på fastigheten Knutstorp
10:13 avslås med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (PBL).
Avgiften för prövningen av ansökan är 117 080 kr (i enlighet med taxa fastställd av
kommunfullmäktige). Debitering kommer att ske senare.
Skäl för beslutet
Åtgärden bedöms ej uppfylla kraven i 2 och 8 kap. PBL.
Nämndens skäl för beslutet framgår i sin helhet av förvaltningens förslagsskrivelse
(”Skäl för beslutet”), daterad 2012-01-18.
__
Sammanfattning av ärendet
Ansökan avser uppförande av fem vindkraftverk på fastigheten Knutstorp 10:13.
Fastigheten om fattas inte av detaljplan och är belägen nordost om Kågeröd i
Svalövs kommun.
Vindkraftverken ska enligt ansökan ha en effekt på vardera 2 MW och en maximal
totalhöjd på 150 meter över marken.
Förvaltningen har genomfört grannehörande med direktutskick till fastighetsägare
inom 1000 meter från vindkraftverken. Även berörda myndigheter m fl har haft
möjlighet att yttra sig. Inkomna yttranden har sammanställts in en
samrådsredogörelse, daterad 2012-01-13.
Förvaltningen har föreslagit att bygglovet ska avslås.
Sökanden har inför nämndens sammanträde fått ta del av förvaltningens utredning
med förslag till beslut, och inkommit med synpunkter i skrivelse daterad 2012-0125.
Beslutsunderlag
Sökandens bemötande ang förslagsskrivelse, daterad 2012-01-25.
Sökandens bemötande av inkomna synpunkter, daterad 2012-01-12.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2012-01-18, inkl. samrådsredogörelse,
daterad 2012-01-13.
Under samrådstiden inkomna yttranden.
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Bygglovsansökan med tillhörande handlingar daterad 2011-06-29, samt
kompletterande handlingar, daterade 2011-08-31.
Förslag till beslut på sammanträdet
Ulla Wallin (S), Håkan Andersson (C), Ingrid Ekström (SD), Stefan Andersson (S)
och Leif Hägg (M): Bygglovsansökan för uppförande av fem vindkraftverk på
fastigheten Knutstorp 10:13 avslås med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen
(PBL).
Beslutsgång
Ordföranden tar upp förslaget för beslut och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Hur man överklagar
För information om hur man överklagar se bilaga till detta beslut
(överklagandehänvisning).
Expediering
Sökande (beslut + besvärshänvisning)
Bo & Bygg, Svalövs kommun (beslut)
Länsstyrelsen i Skåne Län (beslut)
Söderåsens miljöförbund (beslut)
Samtliga med erinran mot ansökan
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