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§ 53
Val av justerande
Beslut
Miljö- och byggnämnden utser Vlado Somljacan (MP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen sker digitalt senast torsdagen den 24 juni.

Yrkanden
Hans-Åke Mårtensson (S), med instämmande av Håkan Dahlgren (M), yrkar att Vlado Somljacan (MP)
utses att justera dagens protokoll.
Lisa Fritzin (L) yrkar att Rolf Hagmann (SD) utses att justera dagens protokoll.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande. Votering begärs och verkställs.
Ordföranden beslutar om följande voteringsordning: ja-röst för Rolf Hagmann (SD), nej-röst för Vlado
Somljacan (MP).
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Voteringen utfaller enligt följande:
Namn
Hans-Åke Mårtensson (S)
Lisa Fritzin (L)
Rolf Hagmann (SD)
Lars-Olle Olsson (S)
Håkan Dahlgren (M)
Måns Benjaminsson Ström (S)
Roland Bäck (SD)
Vlado Somljacan (MP)
Lars-Göran Larsson (C)

Ja

Nej
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

Voteringen utfaller med fyra ja-röster mot fem nej-röster. Ordföranden finner därmed att nämnden beslutar att utse Vlado Somljacan (MP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
___
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§ 54
Förvaltningen informerar
Ordförande Lisa Fritzin (L) och miljö- och byggchef Martina Zelenkova Olsson informerar om nämndens
planerade utbildningsdag den 29 september som kommer att hållas på Möllegården.
Martina informerar vidare om att länsstyrelsen kommer att utföra sin tillsyn över kommunens livsmedelstillsyn den 30 september.
Slutligen informerar Martina om den senaste händelseutvecklingen i ett pågående tillsynsärende.
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§ 55
Arlöv 3:26, Arlöv 11:3 och Arlöv 11:4 - Förbud mot återvinning
av avfall för anläggningsändamål
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att förbjuda Malmö Burlöv Golfklubb, org. nr 846002-4360, att utan Länsstyrelsens tillstånd enligt 9 kap. 6
§ miljöbalken, använda avfall för anläggningsändamål i enlighet med inkommen anmälan på fastigheterna
Arlöv 3:26, Arlöv 11:3 och Arlöv 11:4 i Burlövs kommun.

Jäv
Håkan Dahlgren (M) anmäler jäv och lämnar sammanträdet under handläggning och beslut i ärendet.
Göran Kihlstrand (C) träder in som ersättare.

Ärendebeskrivning
En reviderad anmälan gällande återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål på Malmö Burlövs
GK:s golfbana i Burlövs kommun inkom den 7 maj 2021.
Syftet är att golfbanan ska göras mer attraktiv genom utfyllnad av jordmassor på strategiska platser på
golfbanan och skärma av den mindre attraktiva omgivningen, minska insynen och som sekundär effekt
minska buller och öka artrikedom. För detta beräknas det krävas 136 000 m3 avfall. Massorna som ska
användas är MRR/KM- massor. Arbetet planeras att utföras under två år. Golfklubben har tidigare fått
beslut om försiktighetsmått från Malmö kommun för återvinning av 90 000 m3 avfall med samma syfte.
Denna återvinning är antingen pågående just nu eller har avslutats, av anmälan är det oklart vilket.
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Marklov och startbesked för ändring av marknivån beviljades den 2 oktober 2017. Detta beslut beviljar
användning av totalt 400 000 m3.
Den ursprungliga anmälan gällande återvinning av avfall på Malmö Burlöv Golfbana i Burlövs kommun
inkom den 11 juni 2020, i den anmälan beräknades det krävas 168 000 m3 avfall. I den reviderade anmälan som inkom den 7 maj 2021 anger verksamheten att de dock lagt ut mer massor (hur mycket är oklart,
troligtvis 122 000 m3 och de anger att orsaken var felberäkningar) än vad beslutet från Malmö kommun
tillät, varpå det i den reviderade anmälan anges en mindre mängd avfall än i den ursprungliga anmälan
om återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål.
Skäl till beslut
Det är ostridigt att de massor som ska användas som utfyllnad är att betrakta som avfall enligt definitionen i 15 kap. 1 § MB.
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Miljö- och byggnämnden anser att det i anmälan inte har visats att det finns ett konstruktionsmässigt
behov av den anmälda utfyllnaden. Vidare anser nämnden att det inte har styrkts att det finns ett syfte
med att använda det aktuella avfallet för anläggningsändamål. Det saknas bullerutredning för området
som visar att det krävs bullerreducerande åtgärder. I den anmälan som inkom till Malmö stads miljöförvaltning den 3 april 2018 framgick det att enbart skulle krävas 90 000 m3 massor för att uppfylla syftet
med att skapa en bättre spelarupplevelse etc.
I Malmö Stads miljöförvaltnings beslut, daterat den 29 augusti 2018, framgår det att golfklubben sammanlagt får återvinna 90 000 m3 avfall och att om mängden avfall överstiger anmäld mängd kan återvinningen komma att bedömas som tillståndspliktig. I den reviderade anmälan som inkom till nämnden den
7 maj 2021, skriver golfklubben att de hittills använt sig av 96 000–122 000 m3 massor i stället för den
anmälda mängden. Golfklubben har således överstigit anmäld mängd tidigare. I årsrapporten avseende
2020 som inkom till nämnden den 31 mars 2021 framgår det att avfallsmassor hämtats från flertalet
mindre saneringsprojekt i närområdet. Malmö stads försiktighetsmått 7 och 8 har således ej efterlevts
eftersom analyser från olika projekt och jordkaraktär har slagits samman för att beräkna medelhalter och
därmed uppfylla de platsspecifika riktvärdena för avfallet samt använt expressprov/snabbprov.
Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-M 7806, från den 12 september 2017, gällande Trafikverkets
anmälan om uppläggning av 45 000 m3 blandat material fastställde domstolen att anmälan handlade om
kvittbildning av massor vilket utgör tillståndspliktig miljöfarlig verksamhet. I likhet med Malmö Burlöv
Golfklubbs anmälan handlade det om icke förorenad jord och annat naturligt material. Mark- och miljööverdomstolen konstaterade i domen att det krävs relativt omfattande försiktighetsmått av inte helt
okomplicerad natur och fastslog att det rörde sig om anläggning för deponering som är tillståndspliktigt.
Mark- och miljööverdomstolens dom 2019-M 11887, från 14 maj 2021, gällande anmälan om utfyllnad av
100 000 m3 rena massor på kuperad åkermark för att enklare kunna bruka marken fastslog domstolen att
mängden avfall, trots att det var rena massor under MRR överskred mängden gränsen för anmälningsplikt. Åtgärdens omfattning krävde därmed tillstånd från Länsstyrelsen. Malmö Burlöv Golfklubb vill förändra landskapet genom att tillföra massor, dock handlar det i Malmö Burlövs Golfklubbs fall om massor
med högre föroreningshalt än i domen samt en total mängd på 284 764 m3 (jfr med 100 000 m3). Troligtvis har verksamheten för att undgå tillståndsplikt anmält utfyllnaden som resulterade i olika etapper enligt bilaga 3 om först 25 994 (bullervall genomfört i etapp 1), 122 300 (kuperad bana, genomfört i etapp
2), samt kvarvarande 136 470 m3 att genomföra enligt den reviderade anmälan. Det är oklart vilka områden de hänvisar till i bilaga 3 då det inte inkommit något kartunderlag över vilka områden som de hänvisar till genom benämningarna 1a, 1b, 1c, 1d.
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Miljö- och byggnämnden anser att ytterligare 136 000 m3 inte skulle anläggas om det inte fanns förorenade avfallsmassor att tillgå.
Sammantaget anser miljö- och byggnämnden att den anmälda åtgärden inte kan anses innebära återvinning av avfall för anläggningsändamål i enlighet med gällande lagstiftning och praxis. Det uppgivna syftet
med anläggningen är inte mätbart och det går i efterhand inte att avgöra om syftet har uppnåtts, därför
är det nödvändigt att med stor noggrannhet redan på förhand definiera utformningen av anläggningen
för att en korrekt volymberäkning ska vara möjlig. För att åtgärden ska betraktas som ett återvinningsförfarande får endast den mängd avfall som behövs för att fylla åtgärdens funktion användas. Länsstyrelsen
har i beslutet påtalat att ett tydligare kartunderlag och beräknade mängder behövs, golfklubben har i den
reviderade anmälan använt sig av samma karta som i de tidigare anmälningsärendena. Återvinning av
avfall på anmält sätt blir därmed i stället att anses som ett bortskaffningsförfarande. Det innebär att en
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sådan verksamhet är att betrakta som en deponi, vilket är tillståndspliktigt enligt miljöbalken. Tillstånd
sökes hos Länsstyrelsen i Skåne.
I enlighet med 27 § Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd anser nämnden att
det är motiverat att förbjuda återvinning av avfall för anläggningsändamål så som den beskrivits i inkommen anmälan. Förbudet kan inte anses vara oskäligt eller mer ingripande än vad som behövs för att
tillämpliga bestämmelser ska följas. Förbudet ska gälla förutsatt att inte tillstånd enligt 9 kap. 6 § miljöbalken beviljas av länsstyrelsen.
Lagrum
Miljöbalk (1998:808)
Av 2 kap. 1 § miljöbalken (MB) framgår att det är verksamhetsutövarens ansvar att visa att de krav som
ställs enligt 2 kap. MB är uppfyllda.
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd ska enligt 2 kap. 3 § MB utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 2 kap. 7 § MB gäller kraven i 2 kap. MB i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla
dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Enligt 15 kap. 1 § MB, avses med avfall varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller
avser eller är skyldig att göra sig av med. Enligt 15 kap. 11 § MB ska den som innehar avfall se till att avfallet hanteras på ett sätt som är godtagbart med hänsyn till människors hälsa och miljö.
Enligt 5 § i samma kapitel avses med hantering av avfallsinsamling, transport, återvinning, bortskaffande
eller annan fysisk befattning med avfall, eller åtgärder som inte innebär fysisk befattning med avfall men
som syftar till att avfall samlas in, transporteras, återvinns, bortskaffas eller byter ägare eller innehavare.
Enligt 15 kapitlet MB 5 a § avses med deponi en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden.
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Med miljöfarlig verksamhet avses enligt 9 kap. 1 § MB bland annat användning av mark, byggnader eller
anläggningar på ert sätt som kan medföra olägenhet för människors hälsa eller miljön genom utsläpp eller
genom förorening av mark, luft, vattenområden eller grundvatten.
Av 9 kap. 6 § MB framkommer att regeringen får meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet att
utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts släppa ut eller lägga upp fast avfall eller andra fasta ämnen,
om detta kan leda till att mark, vattenområde eller grundvatten kan förorenas.
Miljöprövningsförordningen (2013:251), MPF, är meddelad med stöd av 9 kap. 6 § MB och innehåller
bestämmelser om tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i 9 kap.
MB. Vad som gäller i fråga om tillstånds- och anmälningsplikt för deponering av avfall framgår av 29 kap.
18-26 §§ MPF.
Av Naturvårdsverkets handbok NV 2010:1, Återvinning av avfall i anläggningsarbeten, s. 28 f., framgår
bland annat följande. En svårighet vid användning av avfall för anläggningsändamål kan vara att placera
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verksamheten i rätt prövningsnivå. FMH bilagan ger inte några fasta gränser i form av exempelvis anlägg- 8
ningens storlek eller använd volym avfall, utan prövningsnivån avgörs i stället av föroreningsrisken. Indikatorer för att skilja på verksamhet utan anmälningsplikt, anmälningspliktig verksamhet och tillståndspliktig
verksamhet framgår av bilaga 2. I bilaga 2 anges omständigheter avseende bland annat storlek på anläggning, föroreningsgrad, skyddsåtgärder och omgivningspåverkan som indikationer att beakta vid en sammanvägd bedömning.
I Naturvårdsverkets handbok NV 2010:1 framgår att för att ett förfarande med avfall ska vara att anse
som en återvinningsåtgärd och därmed klassificeras som ett återvinningsförfarande krävs bland annat att
åtgärdens huvudsyfte är att avfallet kan användas på ett sätt som bidrar till att bevara naturresurserna
genom att exempelvis ersätta andra material som annars skulle ha behövts för detta ändamål. Det ska
finnas ett verkligt syfte för att det inte ska anses vara fråga om kvittblivning av massor. Om en anläggning
utformas så att onödigt mycket avfall används och avfallet inte fyller någon funktion kan det vara fråga
om bortskaffning av avfall. Ett förfarande varigenom avfallet bortskaffas på ett sätt som innebär att det
läggs på en upplagsplats är i stället att betrakta som deponering. Syftet med en strikt tolkning av återvinningsbegreppet är att undvika att avfall deponeras på ett olämpligt sätt och i strid med gällande deponeringsregler, med återvinning för anläggningsändamål som täckmantel.
Av 27 § Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd framgår att när ett anmälningsärende är tillräckligt utrett, ska den myndighet som handlägger ärendet meddela föreläggande om
försiktighetsmått eller förbud enligt MB eller förelägga verksamhetsutövaren att ansöka om tillstånd enligt 9 kap. 6 § MB. Om sådana åtgärder inte beslutas ska myndigheten underrätta den som har gjort anmälan om att ärendet inte föranleder någon åtgärd från myndighetens sida.
Av 26 kap. 1 § MB framgår att tillsynsmyndigheten på eget initiativ eller efter anmälan i nödvändig utsträckning ska kontrollera efterlevnaden av MB samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av MB samt vidta de åtgärder som behövs för att åstadkomma rättelse.
Enligt 26 kap. 9 § MB får en tillsynsmyndighet i det enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att MB samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av
MB ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det enskilda fallet får inte tillgripas.

Yrkanden
Vlado Somljacan (MP), med instämmande av Hans-Åke Mårtensson (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Beslutsunderlag
Ursprunglig anmälan registrerad 2020-06-15
Länsstyrelsen beslut
Reviderad anmälan
___
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§ 56
Yttrande över uppföljning och utvärdering av Burlövs
kommuns tillsyn enligt miljöbalken
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att till länsstyrelsen avge yttrande samt bilaga med kompetensförsörjningsplan i enlighet med i ärendet
redovisat förslag.

Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har den 13 oktober 2020 besökt Burlövs kommun för uppföljning och utvärdering av kommunens miljöbalkstillsyn.
Länsstyrelsens har i rapport den 5 mars 2021 uppmärksammat kommunen på såväl positiva förhållanden
som sådana brister och risker som nämnden bör beakta. Vidare har länsstyrelsen begärt in skriftlig redovisning avseende ett antal brister där länsstyrelsen lämnat särskilda rekommendationer.

Beslutsunderlag
Yttrande - Återrapportering till uppföljning av Burlövs kommuns tillsyn enligt miljöbalken
Kompetensförsörjningsplan MB
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§ 57
Sunnanå 5:11 - Tidsbegränsat bygglov för studentbostäder
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för studentbostäder med stöd av 9 kap 31 och 33 §§ planoch bygglagen (2010:900).

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av Vlado Somljacan (MP).

Ärendebeskrivning
Inkommen ansökan avser tidsbegränsat bygglov i tre år för ändrad användning för del av byggnad från
industri/laboratorium till studentbostäder. Den södra delen av byggnaden omfattas inte av ansökan då
denna enligt senast givna bygglov får användas som bostad.
Sökande uppger att han önskar få ett tidsbegränsat bygglov då det i nuvarande läge har varit svårt att
hitta lämpliga hyresgäster till lokalerna. Efter att det tidsbegränsade lovet går ut är tanken att återgå till
tidigare användning.
Bygglov har tidigare getts för HVB-hem för den aktuella delen av fastigheten, detta upphävdes av markoch miljööverdomstolen utifrån risken för de boendes hälsa i närheten till hästverksamhet. Miljö- och
byggnämnden har även avslagit en senare ansökan för gruppboende på fastigheten.
Yttranden
Ärendet är utskickat till berörda grannar, inga synpunkter har inkommit.
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Skäl till beslut
En ändring till boende (HVB respektive gruppboende) har tidigare nekats för den aktuella delen av byggnaden utifrån närheten till hästverksamhet och risken för allergener. Det saknas stöd i plan- och bygglagen att villkora ett bygglov med en bestämmelse om att endast studenter från Alnarp får bo i byggnaden
och det går därför inte att garantera att boendet endast blir för studenter som kan bo hästnära. Miljöoch byggnämnden finner därför, även med beaktande av att ansökan rör ett tidsbegränsat bygglov, att
ändringen är olämplig utifrån hänsyn till människors hälsa och säkerhet enligt 2 kap 5 § PBL.
Lagrum
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan om åtgärden,
1. Inte strider mot områdesbestämmelser
2. Inte förutsätter planläggning enligt 4 kap 2 eller 3 § och,
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3. Uppfyller de krav som följer av 2 och 8 kap 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9-11 §§, 12 § första stycket,
13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
Enligt 9 kap 33 § PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges för en åtgärd som uppfyller någon eller några men
inte alla förutsättningar enligt 30-32 a §§, om sökande begär det och åtgärden avses pågå under en begränsad tid. Ett tidsbegränsat lov får ges för högst 10 år.

Yrkanden
Rolf Hagmann (SD), med instämmande av Hans-Åke Mårtensson (S), yrkar att ansökan avslås.
Lars-Göran Larsson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsgång
Ordföranden ställer yrkandena mot varandra och finner att nämnden beslutar i enlighet med Lars-Göran
Larssons (C) yrkande. Votering begärs och verkställs.
Ordföranden beslutar om följande voteringsordning: ja-röst för Lars-Göran Larssons (C) yrkande att bevilja ansökan, nej-röst för Rolf Hagmanns (SD) yrkande att avslå ansökan.
Voteringen utfaller enligt följande:
Namn
Hans-Åke Mårtensson (S)
Lisa Fritzin (L)
Rolf Hagmann (SD)
Lars-Olle Olsson (S)
Håkan Dahlgren (M)
Måns Benjaminsson Ström (S)
Roland Bäck (SD)
Vlado Somljacan (MP)
Lars-Göran Larsson (C)

Ja

Nej
X

Avstår

X
X
X
X
X
X
X
X

Voteringen utfaller med fyra ja-röster mot fem nej-röster. Ordföranden finner därmed att nämnden beslutar i enlighet med Rolf Hagmanns (SD) yrkande att avslå ansökan.
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Beslutsunderlag
Beskrivning
Ritning tänkt användning
Ritning tänkt användning, avfallshantering och parkering
Ritning tidigare lovansökan
___
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§ 58
Kronetorp 1:13 - Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att bevilja bygglov för nybyggnad av flerbostadshus i enlighet med 9 kap 30 § plan- och bygglagen
(2010:900), samt
att uppställa villkor att markens lämplighet ska ha säkerställts genom att markföroreningar slutligt har
avhjälpts innan startbesked ges för åtgärden i enlighet med 9 kap 40 § plan- och bygglagen (2010:900).

Ärendebeskrivning
Inkommen bygglovsansökan avser uppförande av fyra radhus och två parhus på fastigheten Kronetorp
1:13. Förslaget innebär en nytillkommen byggnadsyta om 1116 kvm som innehåller 21 lägenheter dimensionerade för tre personer.
Byggnaderna uppförs i tre plan inräknat ett inrett vindsplan under sadeltak, vindsplanet får indragna balkonger. Byggnaderna uppförs med vit puts med antracitgrå fönsterkarmar i aluminium, på taket blir det
svart papptak med listtäckning. På fastigheten finns en befintlig byggnad på 118 kvm som är skyddad med
rivningsförbud. Den sammanlagda byggnadsarean inräknad nybyggnaden blir 1297 kvm. På fastigheten
har tidigare beviljats bygglov för ett garageplan under mark.
För fastigheten gäller detaljplan 245 från år 2015 som anger att fastigheten får användas för bostäder i
två plan. Byggrätten är 1300 kvm. Befintlig byggnad får inte rivas eller förvanskas. Bygglov får inte ges
innan byggnad/markens lämplighet har säkerställts genom att markföroreningarna slutligt avhjälpts i enlighet med planbeskrivningen.
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Marklov för förberedande schaktning och bygglov för garage i källarplan har beviljats tidigare. I samband
med marklovet har anmälan om avhjälpandeåtgärder för markföroreningar lämnats in till miljö- och
byggnämnden. För att säkerställa att nödvändiga avhjälpandeåtgärder kommer till stånd för att uppföra
bostäder, ska detta bygglovsbeslut villkoras med de krav som behövs för att bevilja startbesked i ärendet.
Yttranden
Räddningstjänst Syd har tagit del av ansökan och gjort en översiktlig granskning. Synpunkter har framförts
på hur möjligheterna till utrymning ser ut. Verifierande åtgärder för att erhålla skydd mot brandspridning
mellan byggnader som understiger åtta meter ska göras. En brandskyddsbeskrivning ska upprättas inför
det tekniska samrådet.
VA SYD har tagit del av handlingar som inlämnades vid ansökan. Sökande ska lösa frågor om dimensionering, uppställningsplats för fordon och dragväg i dialog med VA SYD.
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Skäl till beslut
Enligt gällande detaljplan får byggnad uppföras med högst två våningar. Detaljplanen anger ingen annan
begränsande byggnads- eller totalhöjd. Enligt plan- och byggförordningen (PBF) ska ett vindsplan räknas
som våning endast om byggnadshöjden är mer än 0,7 meter högre än nivån för vindsbjälklagets översida.
De indragna balkongerna på vindsplanet bedöms inte framträdande eller dominerande och föranleder
inte någon annan bedömning av upplevelsen av byggnadernas våningsantal. Byggnaderna i förslaget ska
därför betraktas som tvåvåningsbyggnader med tillhörande vindsplan. Förslagets utformning gällande
dess våningsantal ryms därför inom gällande detaljplanebestämmelse.
Parkering inom fastigheten
Fastighetens parkeringsbehov löses dels i det underjordiska garaget, dels genom 15 markparkeringar i
anslutning till de nya bostäderna. Enligt BBR 3:122 ska angöringsplats för bilar finnas och parkeringsplats
för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från tillgänglig och användbar entré. Sökande har redovisat möjlighet att anlägga tillgänglighetsanpassad parkering på tre gemensamma ytor på fastigheten. För några av bostäderna överskrids riktlinjen 25 meter till parkeringsplats. Det finns dock i viss möjlighet att tillgänglighetsanpassa enskilda parkeringsplatser när behov uppstår. Avvikelsen utgör en mindre avvikelse från det allmänna rådet som kan medges enligt BBR 1:21. Den
föreslagna parkeringslösningen bedöms i övrigt uppfylla riktlinjerna enligt kommunens parkeringsnorm.
Avfallshantering inom fastigheten
Enligt PBL 2 kap 6 § ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till möjligheterna att hantera avfall. Enligt BBR 3:422 ska det i eller i
anslutning till byggnad finnas utrymmen eller anordningar för hantering av avfall. Utrymmena ska dimensioneras så att de möjliggör återvinning av avfallet. Det saknas detaljerade krav om antalet behållare för
olika avfallsfraktioner inom lagstiftningen PBL. Det som framgår av lagstiftningen PBL är att det ska vara
lätt för de boende att lämna sitt avfall. Därför finns ett allmänt råd om ett maximalt avstånd på 50 meter
från byggnaders entréer till avfallsutrymmen och avfallsanordningar i flerbostadshus.
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Enligt planbeskrivning tillhörande detaljplan för del av Kronetorp 1:1 m.fl., Kronetorps Gård DP 245
KS/2012:250 bör miljörum för avfall finnas, där boende kan sortera sitt avfall, förpacknings- och tidningsmaterial i första hand. Det bör finnas en plats för avfallshantering för varje kvarter som bör placeras i
anslutning till allén för att vara lättillgänglig för sopbilar eller sopsugsbil. Vid dimensionering av avfallsutrymmen ska det göras för fullständig sortering, vilket innebär åtta fraktioner, nämligen rest-, matavfall,
tidningar och papper samt förpackningar av metall, papper och plast.
Den sökande har redovisat UWS-station dimensionerat för matavfall och restavfall centralt beläget på
fastigheten. För de bostäder som överskrider riktlinjen 50 meter har den sökande redovisat enskilda sorteringskärl. För sortering av övriga fraktioner, hänvisar sökande till kassuner (UVS) inom fastigheten Kronetorp 1:1, belägna norr om kvarter 3.
Lagrum
Enligt 9 kap 30 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd om berörd byggnad och fastighet överensstämmer
med gällande detaljplan och åtgärden inte strider mot detaljplanen samt uppfyller de krav som följer av 2
och 8 kap PBL.
Enligt 9 kap 40 § pkt 3. Av ett bygglov, rivningslov eller marklov ska det framgå att lovet inte innebär en
rätt att påbörja den sökta åtgärden förrän byggnadsnämnden har gett startbesked enligt 10 kap.
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Lovet ska också innehålla de villkor och upplysningar som följer av 23, 36, 37 eller 38 § eller behövs i öv- 14
rigt.

Beslutsunderlag
Ritningsförteckning med tillhörande ritningar
Metria Nybyggnadskarta skala 1:500 reg. 2021-06-01
A-40-1-01 Situationsplan skala 1:500 reg. 2021-06-01
L-16-1-01 Markplaneringsplan skala 1:200 reg. 2021-06-07
A-40-2-100 Sektion Hus 1,2,3,4,5,6 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-1-100 Hus 1: plan 10, 11, 12 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-1-200 Hus 2: plan 10, 11 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-1-201 Hus 2: plan 12 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-1-300 Hus 3: plan 10, 11 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-1-301 Hus 3: plan 12 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-1-400 Hus 4: plan 10, 11 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-1-401 Hus 4: plan 12 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-1-500 Hus 5: plan 10, 11, 12 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-1-600 Hus 6: plan 10, 11 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-1-601 Hus 6: plan 12 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-3-100 Hus 1 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-3-236 Hus 2, 3 och 6 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-3-400 Hus 4 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-40-3-500 Hus 5 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-46-4-101 Trapphus 1 & 2 skala 1:100 reg. 2021-06-01
A-46-4-102 Ramp & utv. trappa skala 1:100 reg. 2021-06-01
Yttrande Räddningstjänst Syd reg. 2021-03-11
Yttrande VA SYD reg. 2021-03-11
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§ 59
Åkarp 1:83 - Tidsbegränsat bygglov för ändrad användning
från kontor till bostäder
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning, enligt 9 kap 31 § plan- och bygglagen
(2010:900).

Ärendebeskrivning
Ansökan avseende tidsbegränsat bygglov för tio år gällande ändrad användning från kontor till studentlägenheter med 19 rum inkom 2020-12-03. Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område och påverkas
av statlig väg och järnväg som utgör transportled för farligt gods. Den sökande har inkommit med dokument innehållande riskbedömning, bullerutredning och en avvecklingsplan för det tidsbegränsade bygglovet.
Förslaget innebär att befintlig byggnad som enligt det senaste bygglovet använts som kontor byggs om
för att bli studentbostäder. Studentrum uppförs på våningsplan 1 och 2, vindsplanet avses fungera som
samlingssal med gemensamt kök. Den sammanlagda bostadsarean blir 1050 kvm.
De inlämnade utredningarna gällande risk och buller visar på att förutsättningarna för lokalisering av bostäder på fastigheten är ytterst komplex och att lämplighetsprövningen inte kan hanteras inom ett bygglov. Med hänsyn till förutsättningarna på fastigheten och att det råder ett allmänt högt bebyggelsetryck i
området, förutsätts att sökt åtgärd kräver planläggning enligt 4 kap 2 § PBL.
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Yttranden
Remissrunda 1 Trafikverket. I sitt första yttrande 2021-02-22 påtalar Trafikverket att det är fastighetsägarens ansvar att fastställda riktvärden för trafikbuller inte överskrids. De nödvändiga åtgärder som kan
krävas i form av bullerskydd ska bekostas av exploatören eller fastighetsägaren. Förordningen om trafikbuller vid bostäder ska tillämpas vid bedömningen i fråga om bygglov och förhandsbesked. Den bullerutredning som genomförts i ärendet hänvisar till bullerskydd som ännu inte är byggda. Av utredningen
framgår det att det saknas en gemensam uteplats där gällande riktvärden uppfylls. Trafikverket påpekar
vidare att den riskutredning som genomförts använder sig av felaktiga indata avseende fordonsmängder
och prognostiserade värden för E6/E20 samt brister i vilken trafikering man räknat på, avseende Södra
stambanan. Trafikverket avstyrker bygglov enligt ansökan med upplysning: Om ansökan revideras i enlighet med uppställda krav, förutsätter Trafikverket att återremiss sker innan kommunen fattar beslut i
ärendet.
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Remissrunda 2 Trafikverket. Trafikverket har återremitterats 2021-04-22 med anledning av att den sökande inkommit med reviderade handlingar i ärendet. I sitt andra remissyttrande 2021-05-20 påtalar
Trafikverket att utredningen visar att det inte är möjligt, ens med bullerskärm, att klara gällande riktvärden för en gemensam uteplats. Riskutredningen har reviderats. Av utredningen framgår att det är samma
indata som bullerutredningen och att underlaget troligtvis utgår från felaktiga trafiksiffror för väg E6/E20.
Trafikverket upplyser att det i ett eventuellt bygglov ska säkerställas att korrekta indata har använts. Trafikverket hänvisar i övrigt till sitt första yttrande där de avstyrker bygglovet enligt ansökan.
Räddningstjänst Syd påpekar att riskreducerande åtgärder ska vidtas i enlighet med riskbedömningen
daterad 2020-04-24. Räddningstjänst Syd påpekar att det kvarstår åtgärder som måste vidtas i det brandtekniska brandskyddet.
VA SYD upplyser den sökande att kontakta dem för dimensionering av avfallsutrymme och redovisning av
körspår in och ut från Alnarpsvägen.
Ärendet har skickats ut på grannehörande 2021-02-21 med anledning av att det saknas detaljplan för
området. Inga negativa synpunkter har inkommit från berörda grannar.
Skäl till beslut
Fastigheten ligger utanför planlagt område och påverkas av statlig väg och järnväg som utgör transportled
för farligt gods. Riktvärden för buller överskrids eller riskerar överskridas i framtiden.
Av redovisad utredning framgår att planerade bostäder är placerade cirka 30 meter från väg E6. Riskhanteringen avseende markanvändning inom närområde till godsleder för transport av farligt gods ska beaktas vid planläggning och inte i samband med prövning av ett bygglov.
Fastigheten är belägen inom tätortsnära område. Då det råder ett allmänt högt bebyggelsetryck i området förutsätts att sökt åtgärd kräver planläggning.
Riskreducerande åtgärder behöver säkerställas vara genomförbara innan platsen kan anses vara lämplig
för bostäder. Lämpligheteten i att etablera bostäder på platsen bör därför utredas vidare i en detaljplaneprocess.
Lagrum
Enligt 9 kap 31 § PBL ska bygglov ges för en åtgärd utanför planlagt område om åtgärden:
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1. inte strider mot områdesbestämmelser,
2. inte förutsätter planläggning enligt 4 kap. 2 eller 3 §, och
3. uppfyller de krav som följer av 2 kap. och 8 kap. 1 §, 2 § första stycket, 3, 6, 7, 9–11 §§, 12 § första
stycket, 13, 17 och 18 §§ i de delar som inte har prövats i områdesbestämmelser.
Enligt 4 kap 2 § PBL ska kommunen med en detaljplan pröva ett mark- eller vattenområdes lämplighet för
bebyggelse och byggnadsverk samt reglera bebyggelsemiljöns utformning för:
1. en ny sammanhållen bebyggelse, om det behövs med hänsyn till omfattningen av bygglovspliktiga
byggnadsverk i bebyggelsen,
2. en bebyggelse som ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett sammanhang,
3. ett nytt byggnadsverk som inte är ett vindkraftverk, om byggnadsverket kräver bygglov eller är en annan byggnad än en sådan som avses i 9 kap. 4 a §, och
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a) byggnadsverkets användning får betydande inverkan på omgivningen eller om det råder stor efterfrå- 17
gan på området för bebyggande, eller
b) byggnadsverket placeras i närheten av en verksamhet som omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, och
4. en åtgärd som kräver bygglov vid nyetablering av en verksamhet som omfattas av lagen om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
Trots första stycket 3 krävs det ingen detaljplan om byggnadsverket kan prövas i samband med en prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked och användningen av byggnadsverket inte kan antas
medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2015:235).
Enligt 9 kap 33 § PBL, för en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt
30-32 a §§ får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och åtgärden avses att pågå under
en begränsad tid. Ett sådant lov ska ges, om åtgärden har stöd i en detaljplanebestämmelse om tillfällig
användning av byggnad eller mark.
Ett tidsbegränsat bygglov får ges för högst tio år. Tiden kan på sökandens begäran förlängas med högst
fem år i taget. Den sammanlagda tiden får överstiga femton år endast om lovet ska användas för ett ändamål som avses i 9 §. Lag (2014:900).

Yrkanden
Håkan Dahlgren (M), med instämmande av Hans-Åke Mårtensson (S), yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
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Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov reg. 2020-12-03
Ritningsförteckning reg. 2020-12-03
Markplaneringsritning reg. 2021-04-06
Situationsplan reg. 2021-04-06
Fasadritning nordväst reg. 2020-12-03
Fasadritning mot sydväst reg. 2020-12-03
Fasadritning mot sydost reg. 2020-12-03
Fasadritning mot nordost reg. 2020-12-03
Källarplan reg. 2021-04-06
Bottenplan reg. 2021-04-06
Plan 2 reg. 2021-04-06
Vindsplan reg. 2020-12-03
Sektion A-A reg. 2020-12-03
Sektion B-B reg. 2020-12-03
Sektion C-C reg. 2020-12-03
Miljöhus plan reg. 2021-04-06
Miljöhus norr reg. 2021-04-06
Miljöhus söder reg. 2021-04-06
Miljöhus sektion reg. 2021-04-06
Bullerutredning Åkarp 1:83 reg. 2021-04-06
Riskbedömning inför tillfälligt bygglov reg. 2021-04-06
Brandskyddsbeskrivning reg. 2021-04-06
Justerandes sign.
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Granskning tillgänglighet reg. 2020-12-03
Avvecklingsplan reg. 2020-12-03
Illustrationer reg. 2020-12-03
Brev från Sveriges Lantbruksuniversitet reg. 2020-12-03
Yttrande Trafikverket reg. 2021-02-22 samt 2021-05-20
Yttrande Räddningstjänst Syd reg. 2021-02-10 samt 2021-06-03
Yttrande VA SYD reg. 2020-12-20
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§ 60
Åkarp 3:2 - Överklagande av länsstyrelsens beslut
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att överklaga länsstyrelsens beslut, samt
att förklara beslutet omedelbart justerat.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden beslutade den 23 februari 2021 att avslå ansökan om tidsbegränsat bygglov för
nybyggnad av studentbostäder. Beslutet överklagades till länsstyrelsen som den 9 juni 2021 upphävde
nämndens beslut och återförvisade det för vidare prövning.

Yrkanden
Lars-Göran Larsson (C), med instämmande av Hans-Åke Mårtensson (S), yrkar bifall till förvaltningens
förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Beslut från länsstyrelsen
Överklagande av länsstyrelsens beslut

Signature reference: 569229b7-37ae-4c29-b40a-d31aa13bb9e3

___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

BURLÖVS KOMMUN
Miljö- och byggnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2021-06-22

Beslutsida 1 av 1

20

§ 61
Anmälan av delegationsbeslut
Föreligger förteckning över delegationsbeslut fattade under perioden 2021-05-18 - 2021-06-13.
Miljö- och byggnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.
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§ 62
Delgivningar
1. MBN/2021:257
Beslut från Länsstyrelsen – Beslut om att neka startbesked dnr: 403-15407-2021
2. MBN/2021:583
Beslut angående slutredovisning avhjälpandeåtgärd Trafikverket kommun Dnr 575-18530-2018
3. MBN/2019:374
Svea HR M 9544-20 Dom 2021-06-03
4. MBN/2019:1333
Beslut från Länsstyrelsen – Avslår överklagan dnr. 403-13353-2021
Miljö- och byggnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.
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