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Kommunförvaltningen Staben 2010-10-11, kl. 13.00
Paragrafer

Sekreterare

Britta Fremling

Ordförande

Leif Hägg

Justerande

Olof Röstin
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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§ 102

Ändring/godkännande av föredragningslistan
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
● Föredragningslistan godkänns.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida

2
(19)

SVALÖVS KOMMUN
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-10-07

§ 103

Sida

3
(19)

Dnr 84-2009

Delårsrapport per den 31 augusti 2010
Sammanfattning
Kommunförvaltningen har sammanställt en delårsrapport för bygg-, trafik- och
räddningsnämndens verksamheter per den 31 augusti 2010.
Kommunförvaltningen gör ekonomiska uppföljningar för nämnden varje månad,
utom januari och juli. Ekonomiska uppföljningar för kommunen som helhet
behandlas av kommunstyrelsen varannan månad. Uppföljningen efter april månad
är en tertialuppföljning och efter augusti månad görs en delårsuppföljning. Båda
dessa är mer omfattande än de övriga uppföljningarna och ska behandlas av
kommunfullmäktige.
I uppföljningarna lämnas redovisning av ekonomi, personal och investeringar för
perioden, jämförelser i förhållande till budget samt en prognos för helåret.
Delårsrapporten visar på ett prognostiserat nollresultat för helåret 2010. För den
redovisade perioden ger rapporten ett redovisat överskott på 915 000 kr.
Beslutsunderlag
Delårsrapport, daterad 2010-09-30.
Yrkande
Leif Hägg (M): · Delårsrapporten godkänns.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Delårsrapporten godkänns.
Expediering:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (JCN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 109-2010

Budgetförutsättningar för räddningstjänsten
Sammanfattning
Räddningschef Eva Lövbom informerade nämnden på sammanträdet den 9
september 2010, § 95, om budgetförutsättningar för räddningstjänsten.
Förvaltningen har tagit fram en redovisning över ökade kostnader för Rakel och
löner inom räddningstjänsten.
Beslutsunderlag
Redovisning av ökade kostnader, daterad 2010-09-29.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2010-09-09, § 95.
Yrkande
Leif Hägg (M) och Olof Röstin (M): · Informationen noteras. · Räddningstjänsten
uppdras återkomma med en konsekvensbeskrivning/förslag på åtgärder för att
under 2011 bedriva verksamheten inom beslutad budgetram.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Informationen noteras.
 Räddningstjänsten uppdras återkomma med en konsekvensbeskrivning/förslag på
åtgärder för att under 2011 bedriva verksamheten inom beslutad budgetram.
Expediering:
Kommunförvaltningen (EOL, UFSN, JCN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 111-2010

Reviderad delegeringsordning för nämnden
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har, efter förslag från nämnden, beslutat ge nämnden ansvar
för ärenden om strandskydd som handhas av kommunen, med undantag av ärenden
om upphävande av strandskydd i samband med detaljplan. Fullmäktige har också
beslutat att bygg-, trafik- och räddningsnämnden ska ansvara för tillstånd och
tillsyn avseende brandfarliga och explosiva varor.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden beslutade på sitt möte den 18 augusti 2010
att, under förutsättning av kommunfullmäktiges beslut, uppdra åt
kommunförvaltningen ta fram förslag till reviderad delegeringsordning med
anledning av de förändrade ansvarsområdena.
Kommunförvaltningen har nu tagit fram en reviderad delegeringsordning, som
även kompletterats/ändrats även inom övriga verksamhetsområden.
Beslutsunderlag
Rev. delegeringsordning, daterad 2010-09-29.
Förslagsskrivelse, daterad 2010-09-30.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens protokoll 2010-08-18, §§ 78 och 92.
Kommunfullmäktiges protokoll 2010-09-27, §§ 116 och 117.
Yrkande
Leif Hägg (M): · Reviderad delegeringsordning, daterad 2010-09-29, antas att gälla
fr o m den 15 oktober 2010.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Reviderad delegeringsordning, daterad 2010-09-29, antas att gälla fr o m den 15
oktober 2010.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA, EOL, UFSN, BLL)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2010-0221

Tillbyggnad av enbostadshus, Källs Nöbbelöv 2:8
Sammanfattning
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus. Fastigheten är belägen i byn Källs
Nöbbelöv.
Tillbyggnaden består av en bostadsdel på 38,5 kvm och carport på 40 kvm. Totala
byggnadsytan blir 78,5 kvm. Ny takkupa mot öster kommer att uppföras. Huset
kommer att ha vit putsad fasad och taket kommer att utföras i svart papp.
Förvaltningen har föreslagit att bygglovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-09-23.
Ansökan om bygglov samt plan- och fasadritning med ankomststämpel 2010-06-30
och måttsatt situationsplan med ankomststämpel 2010-08-05.
Yrkande
Leif Hägg (M), Olof Röstin (M), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): · Bygglov beviljas för tillbyggnad enligt ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för tillbyggnad enligt ansökan.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 3 kap plan- och bygglagen.
Viktiga upplysningar:
Se förvaltningens förslagsskrivelse.
Expediering
Sökanden: pu+handlingar
Inmätning: pu+situationsplan
Länsstyrelsen i Skåne län: Fornminne
Skatteförvaltningen: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2010-0214

Ändrad användning av sädesmagasin/vind och byte av
takfönster, Källs Nöbbelöv 9:13
Sammanfattning
Ansökan avser ändrad användning av sädesmagasin/vind och byte av takfönster.
Fastigheten är belägen i Källs Nöbbelöv.
Ändrad användning består i att på 2:a och 3:e våningen inreda rum för uthyrning
samt att på taket sätta in nya takfönster till varje rum.
Förvaltningen har föreslagit att bygglovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-09-23.
Ansökan om bygglov samt planritning med ankomststämpel 2010-06-18 och
förklarande planritning med ankomststämpel 2010-08-31.
Yrkande
Leif Hägg (M), Olof Röstin (M), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): · Bygglov beviljas för ändrad användning och fasadändring med
takfönster enligt ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för ändrad användning och fasadändring med takfönster enligt
ansökan.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 3 kap plan- och bygglagen.
Viktiga upplysningar:
Se förvaltningens förslagsskrivelse.
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
Skatteförvaltningen: pu
Söderåsens miljöförbund: pu
Arkiv: pu+handl
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2010-0265

Ändrad användning av enbostadshus, Källs Nöbbelöv 18:8
Sammanfattning
Ansökan avser ändrad användning av enbostadshus, del av jordbruksfastighet.
Fastigheten är belägen väster om Källs Nöbbelövs by.
Åtgärden innebär att första våningen blir en lokal för handel med
inredningsdetaljer. Tillgängligheten för funktionshindrade kommer att behandlas i
bygganmälan.
Förvaltningen har föreslagit att bygglovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-09-23.
Ansökan om bygglov, samt situationsplan och planritning med ankomststämpel
2010-09-07.
Yrkande
Leif Hägg (M), Olof Röstin (M), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): · Bygglov beviljas för ändrad användning till lokal för handel
enligt ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för ändrad användning till lokal för handel enligt ansökan.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 3 kap plan- och bygglagen.
Viktiga upplysningar:
Se förvaltningens förslagsskrivelse.
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
Skatteförvaltningen: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2008-0196

Rivningslov för mölla (Svalövs kvarn), Södra Svalöv 5:9
Sammanfattning
Ansökan avser rivningslov för mölla (Svalövs kvarn) inom Svalöv Weibull AB:s
anläggning i Svalövs samhälle.
Möllan saknar sina vingar men kvarnhuset har en ansenlig höjd och uppfördes en
gång i tiden med påkostade material såsom stensockel och med omsorg om
detaljer. Enligt Regionmuseet kan den ha uppförts så tidigt som på 1850-talet.
Omfattande restaureringsåtgärder av hättan gjordes 1982. Byggnadens underhåll är
idag starkt eftersatt.
Tidigare ansökan om rivningslov avslogs av samhällsbyggnadsnämnden, 2006-1128, § 152 (Dnr SBN 1101-2006).
Förvaltningen har föreslagit att rivningslov nu ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-09-28.
Ansökan om rivningslov med ankomststämpel 2008-06-11 samt Regionmuseets
skrivelse med ankomststämpel 2009-10-02.
Yrkande
Leif Hägg (M): · Rivningslov beviljas enligt ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Rivningslov beviljas enligt ansökan.
Skäl för beslutet
I Plan- och bygglagen 3 kap anges sammanfattningsvis att byggnader, som är
särskilt värdefulla från historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig
synpunkt eller som ingår i ett bebyggelseområde av denna karaktär, inte får
förvanskas. Sådana byggnader skall underhållas så att deras särart bevaras.
Underhållet skall också anpassas till byggnadens värde från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt samt till omgivningens
karaktär.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skulle rivningslov inte medges uppmärksammas ägaren till att hålla byggnaden i
vårdat skick och att underhålla den så att den inte förfaller eller förlorar sin
karaktär. Ett sådant beslut kan medföra att Svalövs kommun enligt Plan- och
bygglagen 14 kap 8 § blir ersättningsskyldig.
I yttrandet från Regionmuseet står det att Svalövs mölla saknar vingar och att det
därför inte utgör det karaktäriska landmärket som många möllor av typen
holländare gör, dock så representerar möllan ett miljöskapande värde i den
omgivande bebyggelsen.
Då byggnadens underhåll idag är starkt eftersatt och då det innebär stora kostnader
för ägaren att få byggnaden i godtagbart skick bör rivningslov beviljas. Ägaren har
i dagsläget inget intresse av att sätta byggnaden i gott skick och har inte behov för
byggnaden i den verksamhet som bedrivs på området.
Viktiga upplysningar:
Se förvaltningens förslagsskrivelse.
Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
Inmätning: pu+situationsplan
Skatteförvaltningen: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2010-0121

Nybyggnad av industrilokaler, del av Billeberga 11:4
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av industrilokaler. Fastigheten som Svalövs kommun
har anvisat för bildemonteringsverksamhet är belägen i Billeberga företagspark, vid
väg 17, och omfattar en yta på 7 785 m².
Fastigheten kommer att bebyggas med två byggnader, en byggnad för
demontering/lagerhall och en hall som miljöhus. Byggnadshöjden kommer att bli
ca 5,0 m. Total yta för byggnaderna blir 810 m². Fasaderna kommer att utföras i
plåt målade vita och blå. Taket kommer att papptäckas. Marken kommer att
hårdgöras.
Hela fastigheten kommer att inhägnas. Mot entrésidan kommer ett plank att
uppföras för att avskärma verksamheten för förbipasserande och hindra obehöriga
från att ta sig in på verksamhetsområdet.
Förvaltningen har föreslagit att bygglovet ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-09-28.
Yttrande från byalaget i Billeberga, inkommet 2010-10-01.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2010-09-01 samt inlämnade
planritningar och situationsplan med ankomststämpel 2010-04-07.
Yrkande
Leif Hägg (M), Olof Röstin (M), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): · Bygglov beviljas för bildemonteringsindustri enligt ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för bildemonteringsindustri enligt ansökan.
Skäl för beslutet
Åtgärden får anses uppfylla kraven i 3 kap plan- och bygglagen.
Viktiga upplysningar:
Se förvaltningens förslagsskrivelse.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SVALÖVS KOMMUN
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2010-10-07

Expediering:
Sökanden: pu+handlingar
Inmätning: pu+situationsplan
Skatteförvaltningen: pu
Arkiv: pu+handl

-Ajournering kl 14.25-14.40
--

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2010-0068

Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av
transformatorstation, Tostarp 3:23
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av transformatorstation. Fastigheten är belägen några
kilometer sydöst om Billeberga.
Transformatorstationen har yttermåtten 1,55 x 2,31 m = 3,58 m² och höjden är
1,64 m. Taklutningen är ca 15 grader. Fasaderna ska vara av grön plåt (NCS S
6010-G30Y) och taket av svart plåt.
Förvaltningen har föreslagit att bygglov ska beviljas i efterhand, samt att
byggnadsavgift om 5016 kr ska tas ut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-09-22.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2010-03-04, situationsplaner samt
fasad- och perspektivritning med ankomststämpel 2010-03-04. Skrivelse från
sökande med ankomststämpel 2010-09-14.
(3 ritningar tillhör beslutet.)
Yrkande
Leif Hägg (M), Olof Röstin (M), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): · Bygglov beviljas i efterhand för nybyggnad av
transformatorstation enligt ansökan. · 5016 kr ska betalas av E.ON Elnät Sverige
AB, som ägare till den olovligt uppförda transformatorstationen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas i efterhand för nybyggnad av transformatorstation enligt
ansökan.
 5016 kr ska betalas av E.ON Elnät Sverige AB, som ägare till den olovligt
uppförda transformatorstationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Skäl för beslut om bygglov i efterhand
Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurserna enligt miljöbalken och med den för området gällande
kommunala översiktsplanen. Kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen får anses
vara uppfyllda.
Skäl för beslut angående olovligt byggande
Då åtgärden har utförts utan bygglov har sådan överträdelse som avses i 10 kap 1 §
plan- och bygglagen (PBL) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m
m således skett. Detta medför att byggnadsnämnden har skyldighet att ta upp
frågan om påföljd.
Byggnadsavgift
Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov skall enligt 10 kap 4 §, planoch bygglagen, byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgift skall bestämmas till ett
belopp som motsvarar fyra gånger den bygglovstaxa som gällde när överträdelsen
begicks och skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Maximal
byggnadsavgift i det här aktuella fallet beräknas till (4 x 1254) = 5016 kr.
Tilläggsavgift
Tilläggsavgift tas inte ut för byggnader mindre än 10 m². Aktuell byggnad är ca 3,6
m².
Rättelse
Byggnadsavgift skall inte tas ut om rättelse sker innan ärendet tas upp vid
sammanträde med Bygg-, trafik- och räddningsnämnden. Att det utförda rättas
innebär att det som olovligen utförts tas bort i sin helhet.
Förklaring
Sökande har skriftligen informerats om att transformatorstationen är olovligt
uppförd och har getts möjlighet att inkomma med en förklaring. En förklaring har
inkommit 2010-09-14.
Viktiga upplysningar:
Se förvaltningens förslagsskrivelse.
Expediering:
Sökanden: pu + handlingar + underrättelse + mottagningsbevis
Berörda grannar: pu+underrättelse + mottagningsbevis
Skatteförvaltningen: pu
Arkiv: pu+handl

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2010-0067

Ansökan om bygglov i efterhand för nybyggnad av
transformatorstation, Tostarp 2:18
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av transformatorstation. Fastigheten är belägen någon
kilometer sydöst om Billeberga.
Transformatorstationen har yttermåtten 1,55 x 2,31 m = 3,58 m² och höjden är 1,64
m. Taklutningen är ca 15 grader. Fasaderna ska vara av röd plåt (NCS S 6030Y80R) och taket av svart plåt.
Förvaltningen har föreslagit att bygglov ska beviljas i efterhand och att
bygglovsavgift ska tas ut.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-09-22.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2010-03-04, situationsplaner, fasadoch perspektivritning med ankomststämpel 2010-03-04 samt karta med
förtydligande. Skrivelse från sökande med ankomststämpel 2010-09-14. (3
ritningar och 1 karta med förtydligande tillhör beslutet.)
Yrkande
Leif Hägg (M), Olof Röstin (M), Karin Jansson (S), Håkan Andersson (C) och
Maria Lund (C): · Bygglov beviljas i efterhand för nybyggnad av
transformatorstation enligt ansökan. · 5016 kr ska betalas av E.ON Elnät Sverige
AB, som ägare till den olovligt uppförda transformatorstationen.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas i efterhand för nybyggnad av transformatorstation enligt
ansökan.
 5016 kr ska betalas av E.ON Elnät Sverige AB, som ägare till den olovligt
uppförda transformatorstationen.
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Skäl för beslut om bygglov i efterhand
Åtgärden går att förena med en från allmän synpunkt lämplig användning av markoch vattenresurserna enligt miljöbalken och med den för området gällande
kommunala översiktsplanen. Kraven i 2 och 3 kap plan- och bygglagen får anses
vara uppfyllda.
Skäl för beslut angående olovligt byggande
Då åtgärden har utförts utan bygglov har sådan överträdelse som avses i 10 kap 1 §
plan- och bygglagen (PBL) om påföljder och ingripanden vid olovligt byggande m
m således skett. Detta medför att byggnadsnämnden har skyldighet att ta upp
frågan om påföljd.
Byggnadsavgift
Utför någon utan lov en åtgärd som kräver bygglov skall enligt 10 kap 4 §, planoch bygglagen, byggnadsavgift tas ut. Byggnadsavgift skall bestämmas till ett
belopp som motsvarar fyra gånger den bygglovstaxa som gällde när överträdelsen
begicks och skulle ha betalats om lov till samma åtgärd hade meddelats. Maximal
byggnadsavgift i det här aktuella fallet beräknas till (4 x 1254) = 5016 kr.
Tilläggsavgift
Tilläggsavgift tas inte ut för byggnader mindre än 10 m². Aktuell byggnad är ca 3,6
m².
Rättelse
Byggnadsavgift skall inte tas ut om rättelse sker innan ärendet tas upp vid
sammanträde med Bygg-, trafik- och räddningsnämnden. Att det utförda rättas
innebär att det som olovligen utförts tas bort i sin helhet.
Förklaring
Sökande har skriftligen informerats om att transformatorstationen är olovligt
uppförd och har getts möjlighet att inkomma med en förklaring. En förklaring har
inkommit 2010-09-14.
Viktiga upplysningar:
Se förvaltningens förslagsskrivelse.
Expediering:
Sökanden: pu + handlingar + underrättelse + mottagningsbevis
Berörda grannar: pu + underrättelse + mottagningsbevis
Skatteförvaltningen: pu
Arkiv: pu+handl
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L 2008-369

Nybyggnad av vindkraftverk, Källstorp 1:11
Yttrande med anledning av överklagande
Sammanfattning
Det informerades på sammanträdet den 9 september 2010, § 99, om att nämnden
getts möjlighet att lämna yttrande i ett överklagat ärende.
Ärendet gäller en ansökan om bygglov för vindkraftverk på Källstorp 1:11 som
miljö-, byggnads- och räddningsnämnden avslog den 21 januari 2009, § 6.
Länsstyrelsen har tidigare avslagit ett överklagande av nämndens beslut. Kraftö AB
har nu överklagat Länsstyrelsens beslut till Förvaltningsrätten. Den klagande yrkar
att Förvaltningsrätten ska ändra Länsstyrelsens beslut och bevilja bygglov enligt
ansökan.
Nämnden ska med anledning av detta lämna yttrande till Förvaltningsrätten senast
den 12 oktober 2010.
Förvaltningen har skrivit ett förslag till yttrande, daterat 2010-10-01. I yttrandet
konstateras sammanfattningsvis att den tänkta placeringen av vindkraftverken är
olämplig och att kommunen därför vidhåller tidigare beslut i ärendet.
Beslutsunderlag
Förvaltningens yttrande, daterat 2010-10-01.
Yrkande
Leif Hägg (M): Förslag till yttrande, daterat 2010-10-01, antas som nämndens eget
och skickas till Förvaltningsrätten i Malmö.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Förslag till yttrande, daterat 2010-10-01, antas som nämndens eget och skickas
till Förvaltningsrätten i Malmö.
Expediering:
Förvaltningsrätten i Malmö, Avdelning 1
Arkiv: pu+handl
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§ 114

Information från Bo och Bygg
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
a) Beslut från Länsstyrelsen och överklagande av detsamma. Överklaganden av
bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut att bevilja bygglov för vindkraftverk
på fastigheterna Tarstad 23:1 och Tarstad 4:14. Länsstyrelsen avvisar resp. avslår
överklagandena. Länsstyrelsens beslut har överklagats, och nämnden har getts
möjlighet att lämna yttrande över denna handling. Ärendet kommer att tas upp igen
på nästa nämndssammanträde (Dnr SBN 535-2000).
b) Ny gemensam organisation för verksamheterna inom Teknik och service och Bo
och Bygg fr o m den 1 oktober 2010.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
● Informationen noteras.
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§ 115

Redovisning av delegeringsbeslut
Sammanfattning
Kommunförvaltningen (Bo & Bygg, trafik och räddningstjänst) redovisar
delegeringsbeslut som registrerats sedan senaste nämndssammanträdet.
Beslutsunderlag
Redovisning av delegeringsbeslut t.o.m. 2010-09-28, daterad 2010-09-30.

Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
● Redovisningen noteras.
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