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§1

Ändring/godkännande av föredragningslistan
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 ”Information, Överklagande av miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut,
Gillastig 1:40”, behandlas som del i extra ärende ”Yttrande till Länsrätten i
överklagat ärende: Ansökan om förhandsbesked, Gillastig 1:40”
● Följande ärenden läggs till föredragningslistan:
-

Information, Avsägelse från uppdraget som ersättare i bygg-, trafik- och
räddningsnämnden
Information, Bokslut 2009
Information, Presentation av Ulf Svensson, ny platschef räddningstjänsten
Nybyggnad av enbostadshus och garage, Alfastorp 2:27
Angående länsstyrelsens beslut gällande etablering av vindkraftverk på
fastigheten Tirup 15:1, Svalövs kommun
Trafiksäkerhet, Billeberga

 Föredragningslistan godkänns med ovanstående ändringar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 9-2010

Ansökan om igångsättningstillstånd för investeringar
Sammanfattning
Innan planerade och budgeterade investeringar 2010 får påbörjas måste
igångsättningstillstånd beviljas av kommunstyrelsen enligt politiskt fattat beslut.
Bygg-, trafik- och räddningsnämnden har 2.750 tkr budgeterade investeringar till
en släckbil och övriga inventarier. Dessa medel behövs för inköp av en släckbil och
tillhörande utrustning samt inköp av datorer och programvaror.
Beslutsunderlag
Red. rev. bilaga till förslagsskrivelse, daterad 2010-01-28.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-01-19.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens förslag till ekonomi- och
personalutskottet för beslut i kommunstyrelsen
 Igångsättningstillstånd för investeringar beviljas enligt bilaga 1-3.
Expediering:
Kommunstyrelsen
Kommunförvaltningen (JCN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§3

Information
Jenny A Wenhammar (MP) informerar om:
a) Avsägelse från uppdraget som ersättare i bygg-, trafik- och räddningsnämnden
Samhällsbyggnadschef Tommy Samuelsson informerar om:
b) Bokslut 2009
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 1-2010

Formaliserat uppdrag för RCB (räddningschef i
beredskap i Skåne Nordväst) inklusive TIB-funktion
(tjänsteman i beredskap) samt klargörande gällande
kostnadsfördelning
Sammanfattning
För att möta samhällets krav och öka den enskilda kommunens tillgänglighet och
krishanteringsförmåga vid en extraordinär händelse eller annan större kris behöver
en formaliserad funktion i de nordvästskånska kommunerna skapas. Funktionen
kallas tjänsteman i beredskap (TIB). Länsstyrelsen kräver att det finns en TIB
utsedd i varje kommun.
Idag är Räddningschef i Beredskap (RCB) en ständigt tillgänglig gemensam resurs
för kommunal räddningstjänst i nordvästra Skåne. Denna resurs kan, enligt förslag,
även omfatta TIB-funktionen för samtliga kommuner i Skåne Nordväst i ett
inledningsskede av en krishändelse.
Kostnaderna för TIB-funktionen ska enligt förslaget fördelas enligt kostnadsnyckel
baserad på kommuninvånarantal. Enligt räddningschef Eva Lövbom motsvarar
kostnaderna 1 kr/kommuninvånare för Svalövs kommun; vilket är en
kostnadsbesparing jämfört med att upprätta en egen TIB-funktion.
Räddningstjänsten i Skåne Nordväst har skickat förslaget som beskrivs ovan till de
samverkande kommunerna för synpunkter, inför behandling i styrelsen.
Beslutsunderlag
Förslagsskrivelse, daterad 2009-12-29.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Informationen noteras.
 Nämnden ställer sig positiv till förslaget.
Expediering:
Kommunförvaltningen (EOL)
Räddningstjänsten i Skåne Nordväst

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 4-2010

Förändring av ledningsorganisationen för
räddningstjänsten i Svalöv
Sammanfattning
Mot bakgrund av förestående personalförändringar vid räddningstjänsten i Svalöv,
behöver organisationen under preliminärt 2010 förstärkas med stf räddningschef.
Omfattningen kan idag uppskattas till 30 % av en tjänst och kostnaden därmed till
ca 200 tkr, inkl personalomkostnader.
Kostnaderna kommer att faktureras per månad i efterhand med timredovisning från
Landskrona stad.
Räddningschef Eva Lövbom bedömer att den tillfälliga utökningen ryms inom ram.
Beslutsunderlag
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-01-08.
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C), Jan I M Gustavsson (S)
och Maria Lund (C): · Föreslagen förstärkning av räddningstjänsten i Svalöv under
2010 godkänns. · Kostnaderna för den tillfälliga utökningen ska rymmas inom
befintlig budgetram.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Föreslagen förstärkning av räddningstjänsten i Svalöv under 2010 godkänns.
 Kostnaderna för den tillfälliga utökningen ska rymmas inom befintlig budgetram.
Expediering:
Kommunförvaltningen (EOL, JCN)

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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§6

Information från räddningstjänsten
Ulf Svensson, ny platschef på Räddningstjänsten i Svalöv tillika stf räddningschef,
presenterar sig för nämnden.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
● Informationen noteras.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2008:11

Yttrande till Länsrätten gällande beslut om tilläggsavgift
på fastigheten Gissleberga 6:13
Sammanfattning
Nämnden behandlade den 18 februari 2009 en ansökan om bygglov i efterhand för
tillbyggnad av ett tvåbostadshus med ett uterum som olovligt uppförts. Bygglovet
beviljades och ansökan om utdömande av tilläggsavgift skulle ske till Länsrätten.
Länsrätten har nu gett nämnden tillfälle att lämna yttrande i ärendet.
Beslutsunderlag
Red. rev. förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2010-01-28.
Kommunförvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-01-13.
Underrättelse från Länsrätten om möjligheten att lämna yttrande, daterat 2009-1223.
Miljö-, byggnads- och räddningsnämndens beslut 2009-02-18, § 24.
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Håkan Andersson (C), Jan I M Gustavsson (S)
och Maria Lund (C): · Nämnden har inget nytt att tillföra i ärendet.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Nämnden har inget nytt att tillföra i ärendet.
Expediering:
Länsrätten i Skåne län
Kommunförvaltningen (TSA)

___
Nämnden ajourneras kl 14.25-14.40
___

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2009-0302

Nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus, Teckomatorp
13:1
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av 3 flerbostadshus i 2 våningar samt ett miljöhus.
Fastigheten är belägen i Teckomatorps samhälle.
Fastighetens yta är 7 583 m². Ytan som får bebyggas är begränsad med
detaljplanebeteckningen mark som inte får bebyggas, så kallad ”prickmark” (den är
markerad med små prickar på detaljplanen, nybyggnadskartan och
fastighetsplanen). Den byggbara ytan för bostadsändamål är 2604 m² och den
byggbara ytan (”kryssmark”) för garage, uthus och dylika mindre gårdsbyggnader
är 489 m².
De föreslagna flerbostadshusen har byggnadsarean:
713,85 + 529,81 + 713,85 = 1 957,51 m² och gårdsbyggnaden/miljöhuset har
byggnadsarean 64 m². Av byggnadsarean för flerbostadshusen är ca 382,17 m²
placerad på ”prick- och kryssmark”. Miljöhuset är helt placerat på ”prickmark”.
Byggnadshöjden för de föreslagna flerbostadshusen är 6,7 m och för det föreslagna
miljöhuset 3,3 m. Fasadmaterialet skall vara fibercementskivor i ljusbeige och brun
kulör (se fasadritning för hus A). Taken är valmade med 15 graders taklutning och
skall täckas med röda tvåkupiga betongpannor.
Förvaltningen har föreslagit att bygglov ska beviljas och att avvikelse från
detaljplanen och byggnadsstadgan ska medges.
Beslutsunderlag
Rev. förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2010-01-28.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2009-12-30.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2009-10-23, nybyggnadskarta med
ankomststämpel 2010-01-28, fasadritningar, plan-, fasad- och sektionsritning för
miljöhuset samt situationsplan med ankomststämpel 2009-12-17. (6 ritningar)
___
Nämnden ajourneras kl 14.50-15.00.
___
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Jan I M Gustavsson (S), Håkan Andersson (C)
och Maria Lund (C):  Bygglov beviljas för nybyggnad av flerbostadshus och
miljöhus enligt ansökan.  Avvikelser från detaljplanen och byggnadsstadgan enligt
ovan medges.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för nybyggnad av flerbostadshus och miljöhus enligt ansökan.
 Avvikelser från detaljplanen och byggnadsstadgan enligt ovan medges.
Skäl för beslutet
Åtgärden kan anses uppfylla kraven i 3 kap plan- och bygglagen.
Åtgärden kan bedömas som mindre avvikelser från detaljplanen som inte strider
mot planens syfte.
Viktiga upplysningar:
Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse)
…
Expediering
Sökanden: beslut+handlingar
Berörda grannar: beslut+underrättelse + mottagningsbevis
Karta/Inmätning: beslut+situationsplan
Skatteförvaltningen: beslut
Arkiv: beslut+handlingar

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2009-0268

Ändrad användning av garage till frisörsalong, Felestad
27:124
Sammanfattning
Ansökan avser ändrad användning av garage till frisörsalong och utvändig ändring.
Fastigheten är belägen i Svalövs samhälle.
Salongen är tänkt att ha 2 arbetsplatser, 1 barnplats, 1 schamponering, en
vänthörna, en kassa, en mindre blandingsvask och några försäljningshyllor. Den
utvändiga ändringen innebär att garageporten byts ut mot en dörr och ett glasparti.
Förvaltningen har föreslagit att bygglov inte ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-01-13.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2009-10-02, situationsplan med
ankomststämpel 2009-12-15, planritning med ankomststämpel 2009-10-16 och
fasadritning med ankomststämpel 2009-12-15.
(3 ritningar.)
Yrkanden
Leif Johansson (S) och Leif Hägg (M): Bygglov beviljas ej för ändrad användning
av garage till frisörsalong och utvändig ändring enligt ansökan.
Håkan Andersson (C) och Maria Lund (C): Bygglov beviljas för ändrad
användning av garage till frisörsalong och utvändig ändring enligt ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutar
enligt Leif Johanssons m.fl. yrkande.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas ej för ändrad användning av garage till frisörsalong och
utvändig ändring enligt ansökan.
Skäl för beslutet
Åtgärden kan inte anses uppfylla kraven i plan- och bygglagen 8 kap. 11 § och 14 §
och 3 kap, eftersom den bland annat avviker från planbestämmelserna vad avser
användningen, inte uppfyller kriterierna för tidsbegränsat lov samt inte kan anses
vara en mindre avvikelse.
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Viktiga upplysningar:
Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse).
…
Expediering:
Sökanden: beslut+underrättelse+mottagningsbevis
Berörda grannar: beslut+underrättelse + mottagningsbevis
Arkiv: beslut+handl./avslutas

Justerandes sign
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Dnr 1184-2006

Bygglovsansökan för ändrad användning i efterhand,
Tågarp 3:108
Sammanfattning
Ansökan inkommen avser ändring av tidigare banklokal till bostadsändamål.
Fastigheten är belägen i Tågarps samhälle.
Ansökan innebär att tre nya bostadslägenheter inreds. En i källarplanet en trappa
ner och två på bottenvåningen en halvtrappa upp varav en med gillestuga och
arbetsrum/förråd i källaren.
Vid besök på plats, av inkomna handlingar och telefonsamtal konstateras att åtgärd
utförts olovandes. Bo & Bygg begärde 2006-12-22 kompletteringar i form av
planritningar på berörda våningar. I skrivelsen påtalades särskilt att en redovisning
av att ändringen uppfyller krav på tillgänglighet efterfrågades. Påminnelse
skickades 2007-10-23 och återigen gjordes besök på plats. Man konstaterade att
befintlig källarlokal inte uppfyller krav för godtagbar bostad.
Förvaltningen har föreslagit att ansökan om bygglov för källarlägenhet ska avslås.
Bygglov för ändrad användning till bostadsändamål för 2-planslägenhet, på bottenoch källarplan, ska enligt förvaltningens förslag beviljas med villkoret att fönster
anordnas. Förvaltningen har också föreslagit att bygglov ska beviljas för ändrad
användning till bostadsändamål för lägenhet på bottenvåningen, 4 rum och kök.
Beslutsunderlag
Rev. förslagsskrivelse från förvaltningen, daterad 2010-01-28.
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2009-12-16.
Ansökan om bygglov med ankomststämpel 2006-11-10 samt ritningar med
ankomststämpel 2009-09-21.
Yrkande
Leif Hägg (M) och Jan I Gustavsson (S): · Ansökan om bygglov för källarlägenhet
avslås med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 11 §.  Eskatorp In West Ab, 26192
Landskrona föreläggs i egenskap av lagfaren ägare att återställa utrymme i källare
enligt ovan inom två månader efter att beslutet vunnit laga kraft. · Bygglov beviljas
med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 11 § för ändrad användning till
bostadsändamål för 2-planslägenhet, på botten- och källarplan, enligt ansökan med
villkoret att fönster anordnas enligt bygglov daterat 2009-10-07. · Bygglov beviljas
med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 11 § för ändrad användning till
bostadsändamål för lägenhet på bottenvåningen, 4 rum och kök, enligt ansökan.
· Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § uttages en byggnadsavgift på 11 760
(elvatusensjuhundrasextio) kronor att betalas av Eskatorp In West Ab, 26192
Landskrona. Byggnadsavgiften skall inbetalas till Länsstyrelsens i Skåne län
Justerandes sign
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postgiro 351 81-7 senast två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft. · Talan
väcks hos Länsrätten mot Eskatorp In West Ab, 26192 Landskrona om uttag av
tilläggsavgift på 191 500 (etthundranittioentusenfemhundra) kronor. · Bygg-,
trafik- och räddningsnämnde delegerar till bygglovsarkitekt att föra nämndens
talan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
1

 Ansökan om bygglov för källarlägenhet avslås med stöd av plan- och bygglagen
8 kap 11 §.

2

 Eskatorp In West Ab, 26192 Landskrona föreläggs i egenskap av lagfaren ägare
att återställa utrymme i källare enligt ovan inom två månader efter att beslutet
vunnit laga kraft.

3

 Bygglov beviljas med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 11 § för ändrad
användning till bostadsändamål för 2-planslägenhet, på botten- och källarplan,
enligt ansökan med villkoret att fönster anordnas enligt bygglov daterat 2009-1007.

4

 Bygglov beviljas med stöd av plan- och bygglagen 8 kap 11 § för ändrad
användning till bostadsändamål för lägenhet på bottenvåningen, 4 rum och kök,
enligt ansökan.

5

 Med stöd av plan- och bygglagen 10 kap 4 § uttages en byggnadsavgift på 11 760
(elvatusensjuhundrasextio) kronor att betalas av Eskatorp In West Ab, 26192
Landskrona. Byggnadsavgiften skall inbetalas till Länsstyrelsens i Skåne län
postgiro 351 81-7 senast två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

6

 Talan väcks hos Länsrätten mot Eskatorp In West Ab, 26192 Landskrona om
uttag av tilläggsavgift på 191 500 (etthundranittioentusenfemhundra) kronor.

7

 Bygg-, trafik- och räddningsnämnden delegerar till bygglovsarkitekt att föra
nämndens talan.
Skäl för beslutet
De två bostäderna med entré på bottenvåningen (beslutspunkt 3 och 4) bedöms
uppfylla kraven i 3 kap plan- och bygglagen.
Källarlägenheten med allrum, förråd, passage, hall, wc och pentry (beslutspunkt 1),
är inte utformad och orienterad så att god tillgång till direkt dagsljus är möjlig.
Källarlägenheten bedöms därmed olämplig som bostad.

Justerandes sign
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Vid besiktning 2010-01-28 konstaterades att båda utrymmena på bottenvåningen
fortsatt användes för boende och källarutrymmet med tre sängar såsom en
övernattningslägenhet.
Information:
Se bilaga (förvaltningens förslagsskrivelse).
…
Expediering:
Sökanden: beslut+underrättelse/delgivningskvitto+svarspost
Akt: beslut+handlingar
Skattemyndigheten: beslut
Inskrivningsmyndigheten: beslut
Länsrätten: beslut+alla handlingar i ärendet

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr L 2009-0329

Nybyggnad av enbostadshus och garage, Alfastorp 2:27
Sammanfattning
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus och garage. Fastigheten är belägen i
Tågarp.
Huset och garagets fasader kommer att uppföras i trä med fasadfärg NCS-S 5500-N
(grå) och takbeläggningen i svarta betongpannor. Bostadshusets yta blir 137,8 m²
och garagets yta blir 40,5 m².
Förvaltningen har föreslagit att bygglov ska beviljas.
Beslutsunderlag
Förvaltningens förslagsskrivelse, daterad 2010-01-25.
Ansökan om bygglov och ritningar samt situationsplan med ankomststämpel 200911-17.
Yrkande
Leif Hägg (M), Leif Johansson (S), Jan I M Gustavsson (S), Håkan Andersson (C)
och Maria Lund (C): Bygglov beviljas för enbostadshus med garage enligt
ansökan.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygglov beviljas för enbostadshus med garage enligt ansökan.
Expediering:
Sökanden: beslut+handlingar
Inmätning: beslut+situationsplan
Skatteförvaltningen: beslut
Arkiv: beslut+handlingar
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Dnr SBN 417-2005

Yttrande till Länsrätten i överklagat ärende:
Ansökan om förhandsbesked, Gillastig 1:40
Sammanfattning
Nämnden fattade den 20 juni 2007, § 55, beslut om att avslå en ansökan om
förhandsbesked på fastigheten Gillastig 1:40.
Den sökande överklagade beslutet till Länsstyrelsen, som avslog överklagandet.
Länsstyrelsens beslut har därefter överklagats till Länsrätten.
Nämnden har fått ärendet för yttrande.
Beslutsunderlag
Länsrättens föreläggande, daterat 2010-01-18.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Nämnden har inget nytt att tillföra i ärendet.
Expediering:
Länsrätten i Skåne län
Kommunförvaltningen (TSA)
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Dnr L 2008-136

Angående länsstyrelsens beslut gällande etablering av
vindkraftverk på fastigheten Tirup 15:1, Svalövs kommun
Sammanfattning
Miljö-, bygg- och räddningsnämnden i Svalövs kommun beslutade den 20 augusti
2008, § 92, att avslå ansökan om bygglov med stöd av 8 kap 12 § 2 p plan- och
bygglagen (PBL), med motiveringen att åtgärden skall föregås av detaljplan enligt
5 kap 1 § andra punkten PBL.
Länsstyrelsens beslutade den 21 januari 2010 att upphäva det överklagade beslutet
och visa ärendet åter till miljö-, bygg- och räddningsnämnden för vidare
handläggning.
Underlag för beslut
Länsstyrelsens beslut, daterat 2010-01-21.
Yrkande
Leif Hägg (M) och Håkan Andersson (C):  Bygg-, trafik- och räddningsnämnden
beslutar att inte överklaga beslutet.  Ärendet återtas för handläggning.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutat enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Bygg-, trafik- och räddningsnämnden beslutar att inte överklaga beslutet.
 Ärendet återtas för handläggning.
Expediering:
Kommunförvaltningen (TSA)
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Dnr BTRN 13-2010

Trafiksäkerhet, Billeberga
Sammanfattning
Olof Röstin (M) redogör för ett område i Billeberga samhälle där han upplever att
trafiksäkerheten brister när det är mycket trafik.
Yrkande
Leif Hägg (M): Informationen noteras. Ärendet tas upp för behandling på
nämndens nästa sammanträde.
Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på yrkandet och finner att nämnden beslutar enligt
detta.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
 Informationen noteras. Ärendet tas upp för behandling på nämndens nästa
sammanträde.
Expediering:
Leif Hägg (M)
Olof Röstin (M)
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Dnr BTRN 14-2010

Delegeringsbeslut
Kommunförvaltningen (Bo & Bygg, räddningstjänst och trafik) redovisar
delegeringsbeslut för december 2009.
Bygg-, trafik- och räddningsnämndens beslut
● Redovisningen godkänns.
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