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SJÖBO KOMMUN
Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-07-02

Plats och tid

Beslutande

Ersättare

Stadsbyggnadsförvaltaingen, Ommavägen 30, tisdagen den 2 juli 2019 kl. 18:00

Jörgen Ny,(C), ordförande
Sara Andersson (M), tjg ersättare för Michael Smedberg (M), §§64-79, jäv §80
Cecilia Rosenqvist Perry (M)
Thomas Nilsson (M)
Christer Hovbrand (S)
Sonya Jonasson (S)
Leif Jönsson (SD), tjg ersättare för Simon Larsson (KD)
Joakim Folkesson (SD)
Lars-Wilhelm Larsson (SD)
Tommy Lövgren (C), tjg ersättar för Sara Andersson (M), §80

Tommy Lövgren (C), ersättare §§64-79
Camilla Windh (S)

Tjänstemän och Louise Andersson, tf förvaltningschef samt enhetschef strategi
övriga Anders Linden, enhetschef miljö

Linnea Elamzon, enhetschef bygg
Ingrid Nilsson, sekreterare
Johan Andersson, ekonom, §§64-69, §§71-72
Eva Nielsen Ostennan, hållbarhetsstrateg, §§64-66, §69
Marie Rosdahl, planarkitekt, §§64-66, §§71-72
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Beslut Rubrik Ärende Sida
SBN § 64Val av justerare 3
SBN § 65Ändringar i föredragningslista SBN 2019-07-02 4
SBN § 66Infonnationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden 5
SBN § 67Delegationsbeslut 201 9-05-09 - 2019-06- 17 6
SBN § 68Budgetredovisning per den 30 juni och utfallsprognos för 2019 7
SBN § 69Rapporter och beslut för delgivning i nämnden 2019 8
SBN § 70Kurser och konferenser 9
SBN § 71Beslut om samråd gällande detaljplan för Björka 18:1 m fl, Sjöbo golfklubb 10 -11
SBN § 72Beslut om planbesked för Ömma 2:22 och Sandbäck 4:18 i Sjöbo 12 - 14
SBN § 73Storkprojektet i Skåne - Beslut om bidrag för 2019 15
SBN § 74Vitesutdömande för utsläpp av spillvatten på Vollsj ö 6:20 16
SBN § 75Vitesutdömande för att inte ha inkommit med en provtagningsplan avseende en 17-19

miljöteknisk markundersökning på f. d fiskodlingen på Övedskloster 2:37
SBN § 76Föreläggande med löpande vite om att inkomma med en provtagningsplan gällande den 20 - 24

f. d fiskodlingen på Övedskloster 2:37
SBN § 77Klagomål - Rivning av mur samt nybyggnad av mur - Sövde 35:1 25-27
SBN § 78Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus del l - Hemmestorp 2:9 28 - 31
SBN § 79Ansökan - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus - Hemmestorp 1:14 32-35
SBN § SOAnsökan om rivning av enbostadshus - Björkeröd 2:63 36 - 39
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§64

Val av justerare

Ärendenr ALL.2019.1009

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att utse Sonya Jonasson (S) och Thomas Nilsson (M) att
justera protokollet.

Justerandes sign
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§65 Ärendenr ALL.2019.6

Ändringar i föredragningslista SBN 2019-07-02

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att fastställa föredragningslistan med följande ändringar:
Ärende Information ALL.2019.9 - Här redovisades endast punkten kommunens resepolicy av
Anders Linden och Eva Nielsen Österman, innan vi gick vidare och behandlade ärende
ALL.2019.5 Rapporter och beslut.

Därefter behandlades ärende PLAN.2016.1315 - Beslut om samråd gällande detaljplan för
Björka 18: l och därefter ärede PLAN.2019.470 - Beslut om planbesked för Ömma 2:22 och
Sandbäck4:18iSjöbo.

Vi fortsatte sedan med de resterande punkterna under ärendet Information ALL.2019.9.

Ärende BYGG.2019.596 - Ansökan om fasadändring Eken 17 utgår - Sökanden har tagit
tillbaka sin ansökan.

Sammanfattning
Föredragningslistan är beslutad av ordföranden och utsänd med kallelsen (bilaga).
Nämnden kan på sammanträdet, med ett majoritetsbeslut lägga till eller ta bort ärenden.

Justerandes sign
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§66 Ärendenr ALL.2019.9

Informationsärenden till Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga informationen till handlingarna.

Sammanfattning

Anders Linden, enhetschef miljö och Eva Nielsen Ostemian, hållbarhetsstrateg infonnerar om
stadsbyggnadsförvaltningens och tekniksa förvaltningens gemensamma riktlinjer för hållbart
resande (2016-01-19).

Linnea Elamzon, enhetschef bygg informerar om Bygglovenhetens verksamhet.

Vi kommer att titta på Boverkets webbsändning 6:e avsnittet - Byggprocessen i PBL (15 min)

Justerandes^ign
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§67 Ärendenr ALL.2019.4

Delegationsbeslut 2019-05-09 - 2019-06-17

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar godkänna redovisningen av delegationsbesluten (bilaga).

Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till arbetsutskott, ordföranden
och tjänstemän enligt en av Samhällsbyggnadsnäinnden antagen delegationsordning 2019-04-16, §
50/19. Dessa beslut ska redovisas till Samhällsbyggnadsnämnden.

Redovisningen innebär inte att Samhällsbyggnadsnämnden får ompröva eller fastställa
delegationsbesluten. Däremot kan Samhällsbyggnadsnämnden återkalla lämnad delegermg.

Justerandes sign
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Samhällsbyggnadsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-07-02

§68 Ärendenr ALL.2019.2

Budgetredovisning per den 30 juni och utfallsprognos för 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnäimiden beslutar att godkänna budgetuppföljningen per den 30 juni 2019 enligt
bilaga till protokollet samt överlämna utfallsprognos för 2019 till ekonomiavdelningen.

Sammanfattning
Budgetuppföljning för samhällsbyggnadsnämndens verksamhet per den 30 juni och
utfallsprognos för 2019.

Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

^^ ^
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Uppföljning Juni månad 2019
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Drift:

Verksamhet

Prognos

för helare

t 2019

Kommun- Prognos-

bidrag tiserat
helåret resultathelåret

2019 2019

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet 5309 5600 291

Plan- och byggverksamhet 4911 4500 -411

Politisk verksamhet 453 400 -53

Summa Verksamhet 10673 10500 -173

Miljö- och hälsoskyddsverksamhet

Miljö- och hälsoskyddsverksamheten prognostiserar ett överskott om 0,3 mnkr. Det som påverkar resultatet är delvis lägre personalkostnader på
grund av kortare vakanser. Intäkterna för tillsynsavgifter förväntas hamna i paritet med budget, l och med att verksamhetssystemet är nytt medför
det att prognosen för intäkterna är svårbedömd eftersom det är en inkörningsperiod innan all funktionalitet och rapportuthämtning har landat.
Medfinansieringen till Kävlingeéns vattenréd är cirka -50 tkr högre än budgeterat för året.

Plan- och byggverksamhet

Trots högre prognostiserade intäkter än budget inom byggverksamheten de det i början utav året inkom ett hundratal bygganmälningar för
VA-anslutningar beräknas ändå verksamheterna totalt få ett underskott om -0,4 mnkr. Intäkterna för mätuppdrag, nybyggnadskartor och utstakningar
förväntas inte uppnå budgeterad nivå för året. Det som bidrar till det negativa resultatet är högre personalkostnader pé byggverksamheten och för
geodata. Den extra resurs som arbetar för byggverksamheten kan ses som självfinansierad då de ökade intäkterna förhoppningsvis ska finansiera
kostnaderna. Under året har en extra resurs digitaliserat gamla detaljplaner och arbetet med detta är inte klart men tjänsten förlängs inte då
kostnadstäckning saknas. Avtalet löper ut i mitten av juli. Vidare påverkas även resultatet av den felutstakning som skedde i början utav året samt
kostnader för felaktigt bygglov.

Politisk verksamhet

Den politiska verksamheten förväntas vid årets slut uppvisa ett mindre underskott om -53 tkr. Eftersom det är en nytillträdd nämnd se har det krävts
extra insatser avseende utbildning. Budgeten är i paritet med föregående år och det har ej tagits hänsyn till att det är en nytillträdd nämnd i
budgetarbetet.

Johan Andersson. 2019-07^2 15:50Andersson. 2019-07^2 15:50
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§69 Ärendenr ALL.2019.5

Rapporter och beslut för delgivning i nämnden 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar lägga redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning
Inkomna rapporter och beslut från övriga nämnder och styrelser i Sjöbo kommun samt
rapporter från överprö vande myndigheter ska varje månad rapporteras till
Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutsunderlag

l. Dnr 2017.109
Länsstyrelsens delrapport avseende Inspirationsnätverk 2.0 för kommuner i 100 %
fossilbränslefritt Skåne.

Justerandes sign
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§70

Kurser och konferenser

Ärendenr ALL.2019.1

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte utse någon att delta i nedanstående seminarium.

Sammanfattning
Enligt Samhällsbyggnadsnämndens beslut om delegationsordning har arbetsutskottet
delegation att utse politiker-representant/er till kurser och konferenser.

Då det gäller att utse en representant i efterhand samt resor, är det samhällsbyggnadsnämnden
som har delegation på detta.

När det gäller kurser som ordföranden ska delta i beslutas detta av nämnden.

Följande kurser/resor har inkommit till samhällsbyggnadsnämnden:
l. Region Skåne bjuder in till ett seminarium på temat Vilka stadskvaliteter skapar attraktivitet i
Skåne? Plats och tid: Norra Station i Hässleholm den 27 september 2019.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§71 Ärendenr PLAN.2016.1315

Beslut om samråd gällande detaljplan för Björka 18:1 m n, Sjöbo golfklubb

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att delegera till ordföranden att fatta beslut om att
planförslaget godkänns för samråd när arkitekten får fram en komplett digital plankarta.

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att planförslaget godkänns för samråd.

Sammanfattning
Ett nytt förslag till detaljplan har upprättats i syfte att möjliggöra fastighetsindelning inom området.
Byggrätterna har utökats för att kunna bygga ut vissa delar av golfklubbens verksamhet, t ex det
befintliga klubbhusets restaurang samt utbyggnad av verksamhetens maskinhall. Det har även
tillskapats nya byggrätter för att möjliggöra uppförandet av övemattningsstugor och ett mindre
hotell/vandrarhem, knutet till golfklubbens besöksverksamhet.

Beskrivning av ärendet
I nuläget gäller detaljplanen P133 (laga kraft 2002-10-28) för Sjöbo golfklubbs 18-håls golfbana,
belägen i Björka väster om Sjöbo tätort. Centralt i området finns klubbhus med restaurang, maskinhall
och förrådsbyggnader m m. Sjöbo golfklubb önskar stycka av och införskaffa en bit av marken, där
byggnaderna idag finns. Gällande detaljplan tillåter dock inte detta, utan har en planbestämmelse som
säger att hela planområdet ska utgöras av en enda fastighet.

Därför upprättas nu en ny detaljplan för att möjliggöra fastighetsindelning inom befintligt
detaljplanelagt område. Fastigheten Björka 18:1 ska delas i två fastigheter, där Sjöbo golfklubb avser
köpa den avstyckade mindre fastigheten, med syfte att skapa byggrätter för bl a framtida
övematfaiingsstugor och hotell/vandrarhem knutna till dess besöksverksamhet. Besökande husbilar får
ett bättre uppstälhiingsområde i den nya planen, samtidigt som utbyggnad av befintliga byggnader,
såsom klubbhus, restaurang samt maskinhall, möjliggörs.

Syftet med detaljplanen är också att anknyta de nya byggnaderna i materialval och utformning till
bebyggelsen i den närbelägna Björka, vilken är utpekad som särskilt värdefull kulturmiljö. Det är även
prioriterat att bevara skogskaraktären och den biologiska mångfalden inom området, genom en varsam
placering av de nya byggnaderna. Den urspmngliga tanken och funktionen med skogsplanteringen var
bland annat att binda sanden, och träden har nu även en viktig funktion att skapa lä och gynnsammare
lokalklimat vilket kan förlänga golfsäsongen.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag/Bilagor

Plankarta med bestämmelser

Planbeskrivning

Beslutet skickas till

Tekniska förvaltningen

Marie Rosdahl

Åsa Djurström

Inger Andersson (berörda sakägare)

Rickard Wallberg (kontaktperson Sjöbo GK)

Justerandes sign
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§72 Ärendenr PLAN.2019.470

Beslut om planbesked för Ömma 2:22 och Sandbäck 4:18 i Sjöbo

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar om positivt planbesked för att pröva etableringen av den nya
skolan på Sjöbo väst. I samband med detaljplanearbetet ska tt-afiksituationen vid den framtida
skoltomten ses över, samt GC-forbindelsema i och till/firån skolområdet. Barnkonventionen ska
genomsyra hela detaljplanearbetet och dess beslutsprocess.

Sammanfattning
Internationella Engelska Skolan (IES) är intresserade av att etablera sig i Sjöbo, på Sjöbo
väst, och har via Sjöbo Väst utveckling/Melica Invest inkommet med en förfrågan om ändring
av detaljplan och ansökan om planbesked. Idag fiims redan planlagd mark för förskola/skola
på Sjöbo väst, men IES behöver en större tomt till sin planerade F9-skola, så att Boverkets
riktlinjer på tillräckligt stor friyta/lekyta för barnen uppnås.
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De( föreslagna planområdet.

Motivering
Sjöbo väst är en av Sjöbo tätorts utbyggnadsområden och är utpekat att vara så även i
framtiden. Här finns idag bostäder och verksamheter, men ingen skola. Att förbättra
samhällsservicen för de boende i området, och för de övriga kommuninnevånarna, genom att
uppföra en skola med rymlig och kvalitativ utemiljö, känns därför som ett bra och naturligt
tillägg till bebyggelsen i Sjöbo väst.
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Beskrivning av ärendet
Detaljplanen som gäller för den större delen av området nu, P231 (lagakraftvunnen 2007-11-
29, med utgången genomförandetid), har visserligen planlagt platsen för forskola/skola, men
den framtida tomten hade dock blivit alltför liten för en dubbel F9-skola, vilket är det som
IBS planerar för här. Skolan planeras ha 640 elever vid full beläggning, och enligt Boverkets
riktlinjer behövs då en sammanlagd friyta (för utelek/utevistelse) på knappt 20 OOOkvm. Om
man till detta lägger till fotavtaycket för själva skolbyggnaden, och adderar plats för parkering
och angering, så framkommer det att den framtida skoltomten bör vara ca 30 OOOkvm. Detta
uppnås i stort enligt den kompletterande situationsplan som sökanden bifogat sin ansökan.
Denna situationsplan anser Stadsbyggnadsförvaltningen vara en bra utgångspunkt för
framtida detaljplanearbete. I samband med detaljplaneprövningen så måste även
trafiksituationen i närområdet ses över, med fokus på GC-kopplingar till och från den nya
skolan.

Befintlig detaljplan P256 (laga kraft 2010-06-25) påverkas också, genom att en del av marken
som idag är planlagd för verksamhetsområde med handel och kontor, ändras till
idrottsändamål. Idrottshallen är tänkt att finnas tillgänglig inte bara för IES utan även för
andra föreningar och bmkare i Sjöbo.

Planläggningen följer gällande översiktsplan från 2009 och FOP:en för Sjöbo tätort antagen
2013.

Enligt indikationer från den pågående lokalutredningen över Sjöbo kommuns samlade lokaler,
inklusive förskolor och skolor, så förväntas ett behov av en färdigbyggd F9-skola uppkomma
ca 2026-2027. Baserat på detta föreslås en översiktlig tidplan med antagen detaljplan år 2022.

Planläggningen kommer att omfatta:
en översyn av trafiksituationen i den del av Sjöbo väst som berörs av den nya
etableringen.
en kartläggning av skolvägarna i och till/från den framtida skoltomten, med fokus på
GC-vägar och GC-kopplingar.
utökning av befintlig planlagd mark för förskola/skola. En större tomt behövs för att
uppnå en passande friyta för barnen, och detta innebär en viss ändring av
markanvändningen från bostäder och natur till skolgård.
ny tillfartsväg till den nya skoltomten, dragen österifrån från Såggatan. Både för
biltrafik och för gång- cykel.
ny idrottshall öster om skolan, och en idrottsplats/ fotbollsplan norr om den tänkta
skolbyggnaden.

Bamrättsperspektivet kommer att genomsyra hela planarbetet, bl a genom utformningen av
skolmiljön, skolvägarna till och från skolan, säkerhet, trygghet, storleken på friytan,
utformning av utemiljön och de gröna inslagen, tillgänglighetskrav, samt utökade
dialogarbeten där vi fångar upp barns åsikter och synpunkter.

Marken inom det föreslagna planområdet är kommunägd. Fastigheter som berörs är Ömma
2:22 och Sandbäck 4:18. Sjöbo Väst utveckling/Melica Invest AB står för kostnaderna som

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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uppkommer i samband med framtagandet och handläggandet av detaljplanen. Planavtal
kommer att upprättas med exploatören iiman igångsättning av planarbetet.
Markanvisningsavtal kommer eventuellt att skrivas med exploatören.

Beslutsunderlag/Bilagor
Ansökan om planbesked, Sjöbo Väst utveckling/Melica Invest AB

Kompletterande situationsplan till ansökan, av Semrén Månsson Arkitekter,

daterad 2019-03-14

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Familj eförvaltningen

Tekniska förvaltningen

Strategienheten, Marie Rosdahl

Carl-Henrik Lagnefors, Sjöbo Väst utveckling/Melica Invest AB

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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§73 Ärendenr STRA.2019.1138

Storkprojektet i Skåne - Beslut om bidrag för 2019

Samhällsbyggnadsnämndens beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att Storkprojektet beviljas bidrag på 30 000 kr för 2019.

Samhällsbyggnadsnämnden ger härmed stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram en policy,
där det beskrivs vilka kriterier som måste uppfyllas för att kunna få utbetalt bidrag. Den nya policyn
ska börja gälla från 2020-01-01.

Sammanfattning
Storkprojektet drivs av Naturskyddsföreningen i Skåne tillsammans med Skånes
Omitologiska förening. Storkprojektet har sedan starten utvecklats från ett litet
uppfödningsprojekt till en komplex verksamhet med stor geografisk spridning och
med många typer av samarbeten och kontaktytor. Sedan ett par års tid pågår en
utveckling och nysatsning inom projektet och arbetet utvärderas fortlöpande och
redovisas årligen. Storkprojektet ansöker om ett ekonomiskt stöd om 30 000 kr till
verksamheten for 2019 och har inkommit med årsredovisning för 2018.
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