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§ 29
Val av justerande
Beslut
Miljö- och byggnämnden utser Rolf Hagmann (SD) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.
Justeringen äger rum i medborgarhuset måndagen den 6 april 2020.

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av Hans-Åke Mårtensson (S), Lars-Olle Olsson (S) och Petra Ekström (S)
till förmån för den förstnämndes yrkande.

Yrkanden
Lisa Fritzin (L) yrkar att Rolf Hagmann (SD) utses att justera dagens protokoll.
Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar att Måns Benjaminsson Ström (S) utses att justera dagens protokoll.

Beslutsgång
Ordföranden ställer sitt yrkande mot Hans-Åke Mårtenssons (S) och finner att nämnden beslutar i enlighet med ordförandens yrkande.
___

Justerandes sign.
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§ 30
Förvaltningen informerar
Förvaltningens nya miljö- och byggchef Martina Zelenkova Olsson presenterar sig och hälsas välkommen
av nämnden.
___

Justerandes sign.
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§ 31
Kronetorp 1:15 - Byggsanktionsavgift
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att ta ut en byggsanktionsavgift för att ha ändrat användning från lokaler till lägenheter utan bygglov och
startbesked på 39 614 kronor av Kronetorp Park Förskolefastighets AB, org.nr 559022–0231.

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av Hans-Åke Mårtensson (S), Lars-Olle Olsson (S) och Petra Ekström (S)
till förmån för den förstnämndes yrkande.

Ärendebeskrivning
2016-06-09 lämnades ansökan om bygglov in till kommunen. 2018-04-24 togs beslut om att bevilja bygglov där det tydligt framgår att det är två lokaler på första våningen. 2018-09-06 hölls ett tekniskt samråd
där det framgår av de inlämnade handlingarna att plan 1 omfattas av förskola och lokaler. Det står tydligt
beskrivet i brandskyddsbeskrivningen som är inlämnad och det underlag som den är upprättad efter. Det
är även tydligt i den planritningen som lämnades in vid samrådet.
Vid det tekniska samrådet är inte projekteringen klar för VVS och ett delstartbesked meddelas för grundläggningen 2018-09-12.
2018-11-15 inkom tekniska handlingar avseende rör- och luftbehandling och önskan om att få startbesked för resterande delar. I dessa handlingar är det två lokaler på första våningen som är ändrade till lägenheter och inget av detta har sökande upplyst om. Det framgår inte heller på inlämnade ritningar att
någon ändring är gjord. Startbesked meddelas 2018-11-20.
2020-02-26 hölls slutsamråd på plats där det kunde konstateras att lägenheterna var utförda och sökande
önskade slutbesked för dessa.
Samma dag togs kontakt med byggherren och den kontrollansvarige där de upplystes om att bygglov och
startbesked för detta saknades och att det kommer att dömas ut sanktionsavgifter om rättelse inte vidtas.
Information om byggsanktionsavgift skickades ut 2020-02-27.
Enligt förvaltningens beräkning bör beloppet på byggsanktionsavgiften uppgå till 79 228 kr.
Beslutsmotivering
Startbesked bedöms inte finnas för åtgärderna då man inte har bygglov för ändringen. Om avsteg görs
från erhållet bygglov ska sökanden kommunicera med kommunen om huruvida ändringen i sig kräver lov
eller anmälan. Detta framgår tydligt av protokollet från det tekniska samrådet.
Justerandes sign.
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Lagrum
Enligt 9 kap 2 § PBL krävs det bygglov för en ändring av en byggnad, om ändringen innebär att byggnaden
tas i anspråk för ett väsentligen annat ändamål.
Enligt 10 kap 3 § PBL får en åtgärd som kräver bygglov eller anmälan inte påbörjas innan startbesked har
getts.
Av 11 kap. 51 § PBL framgår att byggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om någon påbörjat
en åtgärd som kräver startbesked innan detta har getts. Det framgår av 11 kap. 53 § PBL att byggnadsnämnden ska ta ut byggsanktionsavgiften även om överträdelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet. En byggsanktionsavgift kan i vissa fall sättas ned i enlighet med 11 kap. 53 § och 53a § PBL.

Yrkanden
Håkan Dahlgren (M) med instämmande av Rolf Hagmann (SD) yrkar att byggsanktionsavgiften sätts ner till
hälften av förvaltningens beräknade belopp.
Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

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

Ja
X

Nej

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 Håkan Dahlgrens (M) yrkande.

Beslutsunderlag
Information om byggsanktionsavgift
Beräkning byggsanktionsavgift
Yttrande
___

Justerandes sign.
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§ 32
Sunnanå 12:39 - Bygglov för belyst skylt
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att bevilja bygglov för skylt i enlighet med 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av Hans-Åke Mårtensson (S), Lars-Olle Olsson (S) och Petra Ekström (S)
till förmån för den förstnämndes yrkande.

Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov för en belyst skylt, storlek 5,5 kvm, på fastigheten Sunnanå 12:39 inkom 2020-0205. Skylten avses placeras inom vägområdet, längs med Vassvägen i Stora Bernstorp. Fastigheten ligger
inom detaljplaneområde 237 kvartersmark med markanvändning Industri/handel/kontor. Som generell
bestämmelse inom planområdet angående skyltar gäller att riktlinjer i kvalitetsprogram för yttre ringvägens närområde i möjligaste mån ska följas.
Yttranden
Ansökan har skickats på remiss till avdelning kommunteknik då kommunen är väghållare för berört
vägområde där skylten avses placeras. Väghållaren anser att skylten har en menlig inverkan på trafiksäkerheten och att skyltens placering blir olämplig.

Yrkanden
Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Rolf Hagmann (SD), med instämmande av Lisa Fritzin (L) och Håkan Dahlgren (M), yrkar att lovet beviljas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Hans-Åke Mårtenssons (S) yrkande mot Rolf Hagmanns (SD) yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Rolf Hagmanns (SD) yrkande. Votering begärs och verkställs.
Nämnden beslutar om följande voteringsordning: ja-röst för Hans-Åke Mårtenssons (S) yrkande, nej-röst
för Rolf Hagmanns (SD) yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Namn
Hans-Åke Mårtensson (S)
Lisa Fritzin (L)
Justerandes sign.

Ja
X

Nej
X
Utdragsbestyrkande
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X
X
X
X
X
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X

Voteringen utfaller med fyra ja-röster mot fem nej-röster. Ordföranden finner därmed att nämnden beslutar i enlighet med Rolf Hagmanns (SD) yrkande.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-02-04
Illustration 2020-03-20
Situationsplan placering 2020-03-20
Yttrande från väghållaren 2020-03-19
___

Justerandes sign.
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§ 33
Åkarp 4:9 - Bygglov för bildväxlande skylt
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att avslå bygglov för skylt i enlighet med 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av Rolf Hagmann (SD), Roland Bäck (SD) och Lisa Fritzin (L) till förmån för
den förstnämndes yrkande.

Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov för en bildväxlande LED-skylt med en total storlek på 16,6 kvm på fastigheten
Åkarp 4:9 inkom 2020-01-30. Skylten avses placeras i korsningen Gränsvägen/ Lundavägen. Fastigheten
ligger inom detaljplaneområde Åkarp 275, allmän plats, med markanvändning gatutrafik.
Yttranden
Då åtgärden är planenlig har berörda grannar och sakägare inte getts tillfälle att yttra sig över förslaget.
Ansökan har skickats på remiss till trafikverket då kommunen gjort bedömningen att skylten med hänsyn
till dess storlek och bakgrundsbelysning, även kan komma att påverka trafikföringen på angränsande statliga vägar. Trafikverket har inte inkommit med något yttrande i ärendet.
Ansökan har skickat på remiss till avdelning kommunteknik då kommunen är väghållare för berört vägområde där skylten avses placeras. Kommunteknik har anlitat en extern konsult för bedömningen. Sammantaget bedöms trafikmiljön vara sådan att det med hänsyn till trafiksäkerheten inte är lämpligt med
elektronisk reklamskylt i anslutning till en korsning.
Skäl till beslut
Elektroniska bildväxlande skyltar som vänder sig mot trafikmiljöer kan innebära en stor distraktion för
förare. Vägkorsningar och andra komplexa trafikmiljöer ställer höga krav på fordonsförare och bör därför
inte kompliceras ytterligare med information som inte behövs för fortsatt färd. Syftet med skylten är att
påkalla uppmärksamhet från passerande bilister vilket bedöms vara olämpligt utmed den aktuella vägsträckningen av Lundavägen.
Förslaget bedöms få en stor omgivningspåverkan då skyltens LED-skärmar om cirka 15 kvm, genom sin
ljusverkan, bildväxling och placering på ett mycket tydligt sätt exponeras mot allmän plats och gata. En
bildväxlande LED-skärm främjar inte en god helhetsverkan i stads- och gatubilden utan blir visuellt dominerande.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och byggnämnden har även att väga in prejudicerande effekter i sin bedömning och får inte frångå 10
likhetsprincipen.
Sammanfattningsvis bedöms en skylt med bildväxlande budskap inte vara lämplig på platsen samt riskerar
att medföra en påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet utifrån den
aktuella placeringen skylten har. Åtgärden är inte förenlig med 2 kap. 6 och 9 §§ PBL. Intresset av att upprätthålla en god trafiksäkerhet och en god stads- och gatumiljö väger tyngre än intresset att uppföra en
skylt med bildväxlande budskap.
Med hänsyn till ovanstående bedöms bygglov inte kunna ges för åtgärden. Ansökan avslås med stöd av 9
kap. 30 § PBL.
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 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplan och avvikelsen är liten
och förenlig med planens syfte.
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden på platsen, behovet av en god trafikmiljö och intresset av en god helhetsverkan. Detta gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Av 2 kap. 9 § PBL framgår att planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag inte får ske så att den avsedda
användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Yrkanden
Hans-Åke Mårtensson (S), med instämmande av Håkan Dahlgren (M), yrkar bifall till förvaltningens förslag
till beslut.
Rolf Hagmann (SD) yrkar att lovet beviljas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Hans-Åke Mårtenssons (S) yrkande mot Rolf Hagmanns (SD) yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Rolf Hagmanns (SD) yrkande. Votering begärs och verkställs.
Nämnden beslutar om följande voteringsordning: ja-röst för Hans-Åke Mårtenssons (S) yrkande, nej-röst
för Rolf Hagmanns (SD) yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Namn
Hans-Åke Mårtensson (S)
Lisa Fritzin (L)
Rolf Hagmann (SD)
Lars-Olle Olsson (S)
Justerandes sign.

Ja
X

Nej
X
X

X
Utdragsbestyrkande
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X
X
X
X
X

Voteringen utfaller med sex ja-röster mot tre nej-röster. Ordföranden finner därmed att nämnden beslutar i enlighet med Hans-Åke Mårtenssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-01-31
Ritning 2020-01-31
Fotomontage 2020-01-31
Situationsplan 2020-01-31
Beskrivning 2020-01-31
Yttrande väghållare 2020-02-18
___

Justerandes sign.
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§ 34
Arlöv 6:2 - Bygglov för bildväxlande skylt
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att avslå bygglov för skylt i enlighet med 9 kap 30 § plan- och bygglagen (2010:900).

Reservationer
Mot beslutet anmäls reservation av Rolf Hagmann (SD), Roland Bäck (SD) och Lisa Fritzin (L) till förmån för
den förstnämndes yrkande.

Ärendebeskrivning
En ansökan om bygglov för en bildväxlande LED-skylt med en total storlek på 16,6 kvm på fastigheten
Arlöv 6:2 inkom 2020-01-30. Fastigheten är belägen i Åkarp och skylten avses placeras i korsningen
Lundavägen/Sockervägen/Lyckövägen. Fastigheten ligger inom detaljplaneområde Åkarp 254, allmän
plats, med markanvändning ”natur – träd och buskar ska finnas”.
Yttranden
Då åtgärden är planenlig har berörda grannar och sakägare inte getts tillfälle att yttra sig över förslaget.
Ansökan har skickats på remiss till trafikverket då kommunen gjort bedömningen att skylten med hänsyn
till dess storlek och bakgrundsbelysning, även kan komma att påverka trafikföringen på angränsande statliga vägar. Trafikverket har inte inkommit med något yttrande i ärendet.
Ansökan har skickat på remiss till avdelning kommunteknik då kommunen är väghållare för berört vägområde där skylten avses placeras. Kommunteknik har anlitat en extern konsult för bedömning i ärendet. Det
svar som inkommit gäller motsvarande skylt på en annan placering utmed Lundavägen i Åkarp. Trafikmiljön i föreliggande ärende är liknande och kan därför användas som underlag för bedömning även i detta
ärende. Sammantaget bedöms trafikmiljön vara sådan att det med hänsyn till trafiksäkerheten inte är
lämpligt med elektronisk reklamskylt i anslutning till en korsning.
Skäl till beslut
Elektroniska bildväxlande skyltar som vänder sig mot trafikmiljöer kan innebära en stor distraktion för
förare. Vägkorsningar och andra komplexa trafikmiljöer ställer höga krav på fordonsförare och bör därför
inte kompliceras ytterligare med information som inte behövs för fortsatt färd. Syftet med skylten är att
påkalla uppmärksamhet från passerande bilister vilket bedöms vara olämpligt utmed den aktuella vägsträckningen av Lundavägen.
Förslaget bedöms få en stor omgivningspåverkan då skyltens LED-skärmar om cirka 15 kvm, genom sin
ljusverkan, bildväxling och placering på ett mycket tydligt sätt exponeras mot allmän plats och gata. En
Justerandes sign.
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bildväxlande LED-skärm främjar inte en god helhetsverkan i stads- och gatubilden utan blir visuellt domi- 13
nerande.
Miljö- och byggnämnden har även att väga in prejudicerande effekter i sin bedömning och får inte frångå
likhetsprincipen.
Sammanfattningsvis bedöms en skylt med bildväxlande budskap inte vara lämplig på platsen samt riskerar
att medföra en påverkan på omgivningen som innebär fara för människors hälsa och säkerhet utifrån den
aktuella placeringen skylten har. Åtgärden är därmed inte förenlig med 2 kap. 6 och 9 §§ PBL. Intresset av
att upprätthålla en god trafiksäkerhet och en god stads- och gatumiljö väger tyngre än intresset att uppföra en skylt med bildväxlande budskap.
Med hänsyn till ovanstående bedöms bygglov inte kunna ges för åtgärden. Ansökan avslås med stöd av 9
kap. 30 § PBL.
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 31 b § PBL får bygglov ges för en åtgärd som avviker från detaljplan och avvikelsen är liten
och förenlig med planens syfte.
Enligt 2 kap. 6 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på
ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskapsbilden på platsen, behovet av en god trafikmiljö och intresset av en god helhetsverkan. Detta gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar.
Av 2 kap. 9 § PBL framgår att planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och
utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag inte får ske så att den avsedda
användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på
grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt.

Yrkanden
Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Rolf Hagmann (SD) yrkar att lovet beviljas.

Beslutsgång
Ordföranden ställer Hans-Åke Mårtenssons (S) yrkande mot Rolf Hagmanns (SD) yrkande och finner att
nämnden beslutar i enlighet med Rolf Hagmanns (SD) yrkande. Votering begärs och verkställs.
Nämnden beslutar om följande voteringsordning: ja-röst för Hans-Åke Mårtenssons (S) yrkande, nej-röst
för Rolf Hagmanns (SD) yrkande.
Voteringen utfaller enligt följande:
Namn
Hans-Åke Mårtensson (S)
Lisa Fritzin (L)
Justerandes sign.

Ja
X

Nej
X
Utdragsbestyrkande

Avstår

BURLÖVS KOMMUN
Miljö- och byggnämnden

Rolf Hagmann (SD)
Lars-Olle Olsson (S)
Håkan Dahlgren (M)
Petra Ekström (S)
Roland Bäck (SD)
Måns Benjaminsson Ström (S)
Göran Kihlstrand (C)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-03-31

Beslutsida 3 av 3

X
X
X
X
X
X
X

Voteringen utfaller med sex ja-röster mot tre nej-röster. Ordföranden finner därmed att nämnden beslutar i enlighet med Hans-Åke Mårtenssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-01-31
Ritning 2020-01-31
Fotomontage 2020-01-31
Situationsplan 2020-01-31
Beskrivning 2020-01-31
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 35
Arlöv 17:3 - Samrådsremiss detaljplan
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att avge yttrande i enlighet med förvaltningens förslag.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden fick den 10 februari detaljplaneförslag för Arlöv 17:3 m.fl., Södra Pilevallen, för
eventuella synpunkter till den 9 mars 2020. Miljö- och byggavdelningen har begärt förlängd yttrandetid.
Planområdet ligger i anslutning till Vintergatan i den västra delen av Arlöv. Detaljplanens syfte är att pröva
lämpligheten i att planlägga området för flerbostadshus med lägenheter och centrumverksamheter på
befintlig parkering, tennisbanor och runt förlängningen av Strandgatan söder om Pilevallen. Bebyggelsen
ska i sin gestaltning anpassas till sin omgivning, framför allt den skyddsvärda bebyggelsen söder om
Strandgatan. Avsikten är även att den nya bebyggelsens placering och utformning ska bidra till att befolka
omgivande gator. Placering av fönster och entréer är en viktig del i detta. Syftet är också att säkerställa
allmänhetens tillgång till, och möjlighet att röra sig genom området, idag och i framtiden.
Planförslaget innefattar:
• Cirka 100 nya lägenheter.
• Strandgatans förlängning väster om Vintergatan planläggs som gata.
• Ny gata i förlängningen Betlehemsgatan.
• Ny gata som kopplar Strandgatan i söder till Pilevallen och Hamngatan i norr.
• Befintlig väg och gång- och cykelväg i Pilevallen.

Yrkanden
Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Missiv
Plankarta
Planbeskrivning
Illustrationskarta
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 36
Samrådsremiss namngivning nya gator och platser
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att inte avge yttrande i ärendet.

Ärendebeskrivning
I Burlövs kommun pågår just nu många projekt som innebär att nya namn behöver ges till exempelvis
gator, torg, kvarter och byggnader. Ibland saknas också namn i befintliga miljöer. Nu har namnförslag
tagits fram för två gator i anslutning till Akzo Nobel i Stora Bernstorp, för en ny skola och etapp II i utbyggnaden av Kronetorpstaden, ett torg i Elisetorp samt för två gator i ett nytt bostadsområde i östra Åkarp.
Burlövs kommun samråder dessa namnförslag med möjlighet att komma med synpunkter.

Beslutsunderlag
Missiv
Namngivning av nya gator och platser
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 37
Miljöprogram 2030
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att ärendet återremitteras för kompletteringar.

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnämnden har fått ”Intern remiss av Miljöprogram 2030 för Burlövs kommun” för yttrande.
Miljöprogrammet utgör ett av de övergripande miljöstrategiska dokumenten för att nå de nationella miljökvalitetsmålen och bidra till det globala arbetet med Agenda 2030. Ambitionen med Miljöprogram 2030
är att peka ut vad Burlövs kommun kan göra för att bidra till lösningar på lokala, nationella och globala
miljöproblem samt att skapa en god miljö för invånarna i vår egen kommun.

Yrkanden
Lisa Fritzin (L) yrkar att ärendet återremitteras för kompletteringar.

Beslutsunderlag
Utställningshandling Miljöprogram 2030
Bilaga 1. Förslag till handlingsplan – utställningshandling
Bilaga 2. Miljömål och läget i Burlövs kommun
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 38
Burlövs kommuns miljöpris 2020
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att tilldela ”CK care M.A.T”, Miljöpriset 2020, à 10 000 kr.

Ärendebeskrivning
Burlövs kommuns miljöpris är till för att uppmuntra och belöna idéer, innovationer, åtgärder, verksamhetsutövning eller spridande av kunskap inom miljö- och naturvårdsområdet.
Inför årets pris har annonsering om nomineringar skett i Burlövstidningen samt på kommunens hemsida
och facebooksida. Miljö- och byggnämnden beslutade 2016 att samordna miljöpriset med kommunens
övriga prisutdelning på Guldsöndagen.
Totalt har två nomineringar till miljöpriset inkommit.

Yrkanden
Hans-Åke Mårtensson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Bilaga 1. Nominering samt kompletteringar av bidragen inkl tidningsartiklar
Bilaga 2. Statuter
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 39
Utseende av firmatecknare för miljö- och byggnämnden 2020
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att utse ordförande Lisa Fritzin och miljö- och byggchef Martina Zelenkova Olsson till firmatecknare för
miljö- och byggnämnden i Burlövs kommun, samt
att utse förste vice ordförande Håkan Dahlgren, andre vice ordförande Rolf Hagmann samt nämndsekreterare Johan Bjurnemark till ersättare för firmatecknarna.

Ärendebeskrivning
Föreligger förslag till utseende av firmatecknare för miljö- och byggnämnden. Revidering föranleds av att
ny miljö- och byggchef tillträder under mars månad.
Som ordinarie firmatecknare föreslås nämndens ordförande samt miljö- och byggchef.
Som ersättare föreslås förste vice ordförande, andre vice ordförande samt nämndsekreterare.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-06
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 40
Revidering av attestordning 2020
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar
att anta reviderad attestordning för miljö- och byggnämnden 2020.

Ärendebeskrivning
Enligt Burlövs kommuns attest- och utanordningsreglemente, antaget av kommunfullmäktige 1983-1121, § 145, skall nämnderna fatta särskilt beslut om attestordning för varje kalenderår. Attestuppdragen
skall vara personliga. Föreliggande attestordning avser år 2020.
Med anledning av att ny miljö- och byggchef tillträder under mars månad behöver miljö- och byggnämndens attestordning för 2020 revideras.

Beslutsunderlag
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-03-09
Reviderad attestordning 2020
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 41
Anmälan av delegationsbeslut
Föreligger förteckning över delegationsbeslut fattade under perioden 2020-02-18 - 2020-03-23.
Miljö- och byggnämnden lägger anmälan av delegationsbeslut till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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§ 42
Delgivningar



MBN/2018:49
Beslut från Länsstyrelsen att avslå överklagandet, dnr 403-38750-2019
MBN/2019:1178
Beslut från Länsstyrelsen att avslå överklagandet, dnr 403-7620-2020

Miljö- och byggnämnden lägger delgivningarna till handlingarna.
___

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

