
 

Justerare Utdragsbestyrkande 

    

 

 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(20) 

Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
  

  

  

 

Plats och tid Kommunhuset, Svalöv, kl. 13.00-14.43 
Mötet ajournerades kl. 14.10-14.15 
 

Beslutande Johan Wigrup (C), tjg ersättare för Marie 
Irbladh (C), §§ 198-212 
Marie Irbladh (C), §§ 213-214 
A Jörgen Persson (SD)  
Staffan Löfberg (S)  
Stefan Pettersson (M), ordförande 
Mats Hannander (SD)  
Åke Jonsson (KD)  
Niklas Bohn (S), vice ordförande  

Ej tjänstgörande 
ersättare 

Johan Wigrup (C), §§ 213-214 
Agneta Sörensson (M) 
Sten Schmidt (SD) 
 

Övriga deltagare Mats Dahlberg, samhällsbyggnadschef 
Elin Persson, plan- och exploateringschef 
Mattias Wiman, teknisk chef 
Fredrika Eklund, parkchef 
Matilda Sandqvist, trafikplanerare, § 207 
Balthazar Mandahl Forsberg, miljöstrateg, 
§§ 207-210 
Nellie Stenvall, vik planarkitekt, §§ 208-214 
Sara Rävås, nämndsekreterare 

   

 
  



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(20) 
Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Utses att justera A Jörgen Persson (SD) 

Justeringens tid 
och plats Kommunledningskontoret, onsdagen den 27 oktober kl. 15.00 

Justerade 
paragrafer §§ 198-214 

Sekreterare   

 Sara Rävås  

Ordförande  
 

 Stefan Pettersson (M)  

Justerare  
 

 A Jörgen Persson (SD)   

 

ANSLAG/BEVIS 
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Ärendet "Taxa för laddning vid Svalövs kommuns laddpunkter" utgår från 
dagordningen. 
 
Ärendet "Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt avseende 
mål M 5714-20" läggs till dagordningen. 
 
Ordningen på ärendena förändrades till viss del på sammanträdet. 
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 Dnr - 

§ 199 Information, ekonomi och administration 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Röstångabadet 
b) Redovisning av synpunkter, kvartal 3 2021 (SBN 370-2021) 

 
Protokoll och beslut för redovisning 
KS 210913 § 226 – Yttrande över förslag till eleffektplan för perioden 2022-
2026, Helsingborgsstad och Öresundskraft AB 

KS 210913 § 227 – Yttrande över remiss Länsstyrelsen Skånes förslag till 
regionalt åtgärdsprogram för miljömål 2021-2025 

KS 210913 § 228 – Övertag av Röstångabadet - Svalövs Samhällslokaler AB 

KS 211011 § 246 – Riktlinjer för ansökan om statsbidrag 

KS 211011 § 251 – Revidering av strategiskt lokalförsörjningsprogram för 
Svalövs kommun, anstånd 
 
Ekonomisk uppföljning för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp (NSVA), 
september 2021 (SBN 277-2021) 
 
Ordförandebeslut, skadereglering Motorcenter i Svalöv AB (SBN 587-2021) 

 
 

 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

5(20) 
Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SBN 295-2021 

§ 200 Förändringsförslag avseende investeringar i form 
av omprioriteringsbeslut för NSVA  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
 

1. Förslaget avseende omprioriteringar av investeringar från NSVA 
godkänns och samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas att 
underteckna beslutet. 

Sammanfattning av ärendet 

NSVA har inkommit med omprioriteringar i investeringsbudgeten för 
2021 då kostnaderna för Rönnebergsprojektet överskridit föreslagen 
budget pga missad redovisning av separat mängdförteckning på totalt 
1,3 miljoner kronor. Den totala investeringsramen förändras dock inte 
men flertalet projekt utgår för 2021 för att täcka de uppkomna 
kostnaderna.  

Enligt delegationsordningen beslutar samhällsbyggnadsnämnden om 
större avvikelser än 1 mnkr avs. omprioriteringar i investeringsbudgeten 
för VA som ryms inom av KF beslutad ram. 

Sektor samhällsbyggnad har ingen erinran mot förslaget. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-08 
Omprioriteringslista erhållen av NSVA 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förslaget avseende omprioriteringar av investeringar 
från NSVA godkänns och samhällsbyggnadschef Mats Dahlberg bemyndigas 
att underteckna beslutet. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, MAZO) 
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Dnr SBN 842-2020 

§ 201 Uppföljning intern kontroll 2021  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut     
 

1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 godkänns. 

2. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att god intern kontroll har 
uppnåtts under 2021. 

3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 överlämnas för kännedom till 
kommunstyrelsen. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden antog 2020-12-17, § 198 intern kontrollplan för 
nämndens verksamheter. Den överlämnades till kommunstyrelsen för 
kännedom.  

Det viktigaste syftet med internkontroll är att säkerställa att de av 
kommunfullmäktige fastställda målen uppfylls genom att utforma system, 
kontroller, rutiner på ett klokt och ändamålsenligt sätt. Svalövs 
kommunfullmäktige reviderade 2012 kommunens policy för internkontroll. 
Revideringen innebar att kommunen koncentrerar sig mer och bättre på 
moment där riskbedömningen är högre. Kontrollmomenten har också blivit mera 
enhetliga och likartade i hela kommunen. Policyn reviderades även genom 
beslut i kommunfullmäktige 2017-10-31, § 143, för att bättre passa till dagens 
nämndstruktur. 

Av kommunens kontrollmoment faller fem inom samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde, två inom Gata/park och tre inom Måltidsservice. Förvaltningen 
bedömer att det råder god intern kontroll i organisationen där arbetet sker 
strukturerat utifrån beslutad modell. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13 
Redovisning av intern kontroll, inkl bilagor från gata/park och måltidsservice 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 godkänns. 
2. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att god intern kontroll har uppnåtts 
under 2021. 3. Uppföljning av intern kontrollplan för 2021 överlämnas för 
kännedom till kommunstyrelsen. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslagen till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
dessa. 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunstyrelsen (inkl bilagor) 
Kommunförvaltningen (MSDG, IATE, LAWG, MSWN) 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

7(20) 
Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SBN 840-2021 

§ 202 Sammanträdestider 2022 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
 

1. Nämnden sammanträder 2022 följande dagar (kl 13.00): 19 januari, 16 
februari, 16 mars, 20 april, 11 maj, 1 juni, 17 augusti, 14 september, 19 
oktober, 9 november och den 14 december. 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden ska besluta om sina sammanträdestider för 2022. 

Kommunförvaltningen har tagit fram ett förslag i vilket hänsyn tagits till 
helgdagar samt planerade sammanträde för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen, nämnder, utskott m.m. 

Nämnden föreslås under 2022 sammanträda på onsdagar med start kl. 13.00. 
Det noteras att ordförande enligt nämndens reglemente äger rätt att kalla till 
extra sammanträde, liksom att, om det föreligger särskilda skäl för det, ställa in 
sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

Ett extra sammanträde ska enligt kommunallagen hållas om minst en tredjedel 
av nämndens ledamöter begär det eller om ordförande anser att det behövs. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Nämnden sammanträder 2022 följande dagar (kl 
13.00): 19 januari, 16 februari, 16 mars, 20 april, 11 maj, 1 juni, 17 augusti, 14 
september, 19 oktober, 9 november och den 14 december. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (SARA, MSDG, ELPN, MSWN, MAZO, BRFG) 
Samtliga förtroendevalda i nämnden 
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Dnr - 

§ 203 Information, Översikts- och detaljplanering, 
fastigheter och mark  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Plan- och exploateringschef Elin Persson informerar om detaljplaner. 
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§ 204 Information, Strategiskt miljöarbete och 
energifrågor 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljöstrateg Balthazar Mandahl Forsberg informerar om: 

a) Beslut, bildande statligt naturreservat Klåveröd (SBN 445-2021) 

b) Samverkansprojekt för klimatanpassningsplaner 
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Dnr SBN 822-2021 

§ 205 Yttrande över remiss angående Länsstyrelsen 
Skånes förslag till revidering av Naturvårdsplan 
för Skåne 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 
 

1. Förvaltningen uppdras begära anstånd att lämna in yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har mottagit Länsstyrelsen Skånes remiss gällande förslag på 
en gemensam Naturvårdsplan för Skåne. 

Länsstyrelsen har beslutat att revidera naturvårdsprogrammen för Kristianstad 
län (1996) och Malmöhus län (1997) till en gemensam naturvårdsplan för Skåne 
för att tillhandahålla ett aktuellt planeringsunderlag för framför allt kommunerna i 
länet. Naturvårdsplanen blir också ett underlag för naturvårdsplanering i 
allmänhet och som en kunskapsbas för Skånes mest värdefulla naturområden. 
Det är också en viktig del i länsstyrelsens arbete med en stärkt grön 
infrastruktur. Naturvårdsplanen för Skåne 2021 avser endast områden av 
betydelse för den biologiska mångfalden och inte övriga landskapsvärden eller 
rekreativa värden som ingick i de båda äldre naturvårdsprogrammen. 

Eftersom det är en revidering utgår förslaget från det befintliga materialet från 
1996 och 1997. Sammanställningen bygger också på tillgängligt publicerat 
material, bland annat kommunernas antagna naturvårdsplaner eller 
naturvårdsprogram. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-13 
Yttrande, daterat 2021-10-13 
Missivbrev, Remiss revidering av Skånes naturvårdsplan 
Remissversion, Karta och beskrivning av värdefulla naturområden i Svalövs 
kommun 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förvaltningen uppdras begära anstånd att lämna in 
yttrande. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, ELPN, CLG) 
Kommunstyrelsen 
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Dnr - 

§ 206 Information, Gata, park, VA, infrastruktur, kost 
och städ 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut     
 

1. Informationen noteras.  

Sammanfattning av ärendet 

a) Teknisk chef Mattias Wiman informerar om arbetet med att 
tillgänglighetsanpassa busshållplatser 

b) Presentation av Fredrika Eklund, ny parkchef 
c) Skadegörelse på aktivitetsparken i Kågeröd 



 

Samhällsbyggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(20) 
Sammanträdesdatum 

2021-10-27 
  

  

  
 

 
Justerare Utdragsbestyrkande 

     

 

Dnr SBN 820-2021 

§ 207 LTF Förbud att parkera Stationsplan Billeberga 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut     
 

1. Lokal trafikföreskrift (LTF) gällande förbud att parkera på Stationsplan, 
Billeberga antas. 

Sammanfattning av ärendet 

Efter att ha blivit uppmärksammade att vändplatsen på Stationsplan i Billeberga 
sakna LTF föreslår förvaltningen att besluta om LTF gällande förbud att parkera 
längs med delen av Stationsplan som är vändplatsen. Detta för att ge utrymme 
för bussen i vändplatsen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-16 
INF 2021 29 Svalövs kommuns lokala trafikföreskrifter om förbud att parkera på 
Stationsplan, Billeberga 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Lokal trafikföreskrift (LTF) gällande förbud att parkera 
på Stationsplan, Billeberga antas. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, MAST, ELBN) 
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Dnr SBN 808-2021 

§ 208 Yttrande över anmälan om vattenverksamhet 
gällande åtgärder vid Röstångamölla  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
 

1. Yttrandet, daterat den 12 oktober 2021, antas som nämndens eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Svalövs kommun har mottagit förfrågan för yttrande över anmälan om 
vattenverksamhet gällande åtgärder vid Röstångamölla inom Svalövs kommun. 

Syftet med den planerade åtgärden är att gräva om vattendraget för att 
underlätta för passage av vattenlevande organismer. Omgrävningen omfattar 
dels en ny åfåra samt att den torrlagda kvarnrännan tas i anspråk och anpassas 
för fiskvandring. 

Förvaltningen är positiv till åtgärden då den förbättrar den biologiska 
mångfalden i vattendraget samtidigt som den kulturhistoriskt viktiga 
kvarndammen bevaras. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-12 
Yttrande, daterat 2021-10-12 
Anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. 9 a § miljöbalken – 
avpersonifierad 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Yttrandet, daterat den 12 oktober 2021, antas som 
nämndens eget. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, ELPN) 
Länsstyrelsen Skåne 
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Dnr SBN 668-2021 

§ 209 Samråd om riskhanteringsplan för Landskrona 
enligt översvämningsdirektivet 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
 

1. Förvaltningens yttrande, daterat den 9 september 2021, antas som 
nämndens eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Skåne har översänt remiss med förslag till riskhanteringsplan för 
Landskrona enligt översvämningsdirektivet. Remisshandlingarna utgörs av 
följebrev, riskhanteringsplan och miljöbedömning. Synpunkter ska ha inkommit 
till Länsstyrelsen Skåne senast den 1 november. 

Riskhanteringsplan för Landskronaområdet omfattar översvämningsrisker från 
både havet och vattendraget Saxån.  

Riskhanteringsplanens översvämningsprognoser för år 2100 (hav och Saxån) 
visar att stora delar av centrala Landskrona och Häljarp löper stor risk för 
översvämningar. 

Svalövs kommun ingår i avrinningsområdet för Saxån och är del i vattenrådet 
för Saxån-Braån. Svalövs kommun berörs dock inte av de 
översvämningskarteringar och prognoser samt de förslag till åtaganden och 
åtgärder som presenteras i planen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-09-09 
Yttrande, daterat 2021-09-09 
Följebrev 
Riskhanteringsplan för Landskronaområdet 
Miljöbedömning av Riskhanteringsplan för Landskrona 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förvaltningens yttrande, daterat den 9 september 
2021, antas som nämndens eget. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, ELPN) 
Länsstyrelsen Skåne 
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Dnr SBN 667-2021 

§ 210 Samråd om riskhanteringsplan för Helsingborg 
enligt översvämningsdirektivet 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
 

1. Förvaltningens yttrande, daterat den 9 september 2021, antas som 
nämndens eget. 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen Skåne har översänt remiss med förslag till riskhanteringsplan för 
Helsingborg enligt översvämningsdirektivet. Remisshandlingarna utgörs av 
följebrev, riskhanteringsplan och miljöbedömning. Synpunkter ska ha inkommit 
till Länsstyrelsen Skåne senast den 1 november. 

Riskhanteringsplan för Helsingborgsområdet omfattar översvämningsrisker från 
både havet och vattendraget Råån. Planens översvämningsprognoser för år 
2100 (hav och Råån) visar att delar av kusten i Helsingborgs stad löper stor risk 
för översvämningar. 

Svalövs kommun ingår i avrinningsområdet för Råån och är del i Rååns 
vattenråd. Svalövs kommun berörs dock inte av de översvämningskarteringar 
och prognoser samt de förslag till åtaganden och åtgärder som presenteras i 
planen. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterat 2021-09-09 
Yttrande, daterat 2021-09-09  
Riskhanteringsplan för Helsingborgsområdet 
Följebrev 
Miljöbedömning av Riskhanteringsplan för Helsingborg 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förvaltningens yttrande, daterat den 9 september 
2021, antas som nämndens eget. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, BRFG, ELPN) 
Länsstyrelsen Skåne 
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Dnr SBN 819-2021 

§ 211 Beslut om agerande mot överskridna 
fastighetsgränser i Svalövs Kommun 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut    
 

1. Förvaltningen uppdras att påbörja arbetet med inventering av 
överskridna fastighetsgränser inom samtliga tätorter i Svalövs kommun 
samt inkomma med en sammanställning till samhällsbyggnadsnämnden 
över resultatet för vidare beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Under åren 2018-2021 så har kontroller utförts runt omkring i Svalövs kommun 
på hur växtligheten sköts av fastighetsägarna ur ett säkerhetsperspektiv. 
Förvaltningen har genom lappar meddelat fastighetsägarna om åtgärder för att 
gångbanor och vägar skall vara fria från uthängande vegetation.  

Vid flertalet tillfället har det noterats otydligheter med var fastighetsgränsen 
verkligen är då bredden på trottoar respektive väg varierat kraftigt inom samma 
område.  

Vid kontroller av var fastighetsgränserna egentligen ska vara så kan det 
konstaterats att flertalet fastighetsägare har annekterat kommunal mark, både 
gällande gångbanor men även grönområden. 

Förvaltningen har mottagit flertalet samtal om trånga gångbanor där 
fastighetsägarna har tagit delar av gångbanan i anspråk. Vid kontroller av 
dessa visade sig problemet beröra fler fastigheter än de som det anmärkts på.  

Förvaltningen har undersökt problemet och många platser har sett likadana ut 
under 30 år vilket innebär att de nuvarande fastighetsägarna kan vara ovetande 
om de felaktiga fastighetsgränserna.   

För att arbeta med likabehandling inom kommunen så bör alla som överskridit 
sina fastighetsgränser, åtgärda detta om det inte finns skriftliga 
överenskommelser som ger fastighetsägaren rätt att nyttja marken.  

Förvaltningen vill således ha ett beslut från samhällsbyggnadsnämnden att 
utföra inventeringen för att få en sammantagen bild över situationen för att 
sedan kunna fatta beslut om åtgärder.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-07-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förvaltningen uppdras att påbörja arbetet med 
inventering av överskridna fastighetsgränser inom samtliga tätorter i Svalövs 
kommun samt inkomma med en sammanställning till 
samhällsbyggnadsnämnden över resultatet för vidare beslut. 
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Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN, ELPN) 
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Dnr SBN 821-2021 

§ 212 Anläggning av lekplats för barn med 
funktionshinder på Strandgatan i Svalöv  

Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
 

1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om byggnation av lekplats för 
barn med funktionshinder på Strandgatan i Svalöv.  

Sammanfattning av ärendet 

Inom ramen för upprustningar av parker, lekplatser och idrottsanläggningar så 
har medel tilldelats Gata & Park för bland annat byggnation och renovering av 
lekplatser som utpekats som prioriterade. Bland dessa lekplatser ligger bland 
annat Strandgatans lekplats i Svalöv, även kallad Stora Lekan.  

Lekplatsen låg som förslag för att vara kommunens första lekplats anpassad för 
barn och vuxna med funktionshinder men beslut fattades att utföra den på 
Raspgatans lekplats i Teckomatorp.  

Årets förslag är framtaget på hur en attraktiv lekplats kan vara utformad för att 
ge utrymme för lek till alla barn, oavsett om funktionshinder förekommer eller ej.  

För att ge utrymme för detta så har den befintliga lekplatsen på Strandgatan 
valts ut, även kallad Stora Lekan. Platsen är centralt placerad och har stor yta 
som tillåter stor variation av lek för alla barn.  

Lekplatsen är idag i stort behov av upprustning och är då lämplig att samtidigt 
göra om och anpassa till barn med funktionshinder.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-12 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om byggnation 
av lekplats för barn med funktionshinder på Strandgatan i Svalöv. 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, MSWN) 
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Dnr SBN 14-2021 

§ 213 Redovisning av delegationsbeslut 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
 

1. Redovisningen godkänns.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunförvaltningen har sammanställt delegationsbeslut för nämndens 
verksamheter.  

Beslutsunderlag 

Redovisning av delegationsbeslut 2021-09-21 – 2021-10-20 
 

 

Protokollet ska skickas till: 
- 
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Dnr SBN 250-2016 

§ 214 Yttrande till Mark- och miljödomstolen vid Växjö 
Tingsrätt avseende mål M 5714-20 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut   
 

1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till mark- och 
miljödomstolen. 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Skåne lämnande den 16 
november 2020 beslut i ärende angående fastställelse av slutliga villkor för 
Barry Callebaut Sweden AB (”Bolaget”). Bolaget har överklagat beslutet och 
NSVA har vidare yttrat sig i ärendet. Bolaget har tidigare beviljats anstånd att 
innan den 31 oktober 2021 yttra sig över inkomna handlingar i målet. Bolaget 
har nu begärt ytterligare anstånd för att yttra sig i målet till och med den 15 
januari 2022. Skälet för anstånd är att Bolaget, Svalövs kommun och NSVA har 
för avsikt att ingå ett avtal som ska reglera en lämplig lösning för rening och 
anslutning samt tidigare förhållanden mellan parterna. Svalövs kommun har fått 
tillfälle att yttra sig över det begärda anståndet.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2021-10-25 
Yttrande, daterat 2021-10-25 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Stefan Pettersson (M): 1. Förvaltningens yttrande godkänns och överlämnas till 
mark- och miljödomstolen 

Beslutsgång 

Ordförande tar upp förslaget till beslut och finner att nämnden beslutar enligt 
detta. 

 

Protokollet ska skickas till: 
Kommunförvaltningen (MSDG, SARA) 
Mark- och miljödomstolen 
 


