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Plats och tid Christian Nilsson kl. 13:30-18:06  
  
Beslutande Bengt Andersson (M) (ordförande) 

Janet Andersson (S) (vice ordförande) 
Sofia Hagerin (C) (2:e vice ordförande) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Samuel Estenlund (KD) 
Lilli Trpkoski (S) 
Dennis Larsen (SD) 
Miroslav Han (S) 
Anders Borgquist (C) 
Kent Björk (SD)  ersätter Göran Lindvall (SD) 

  
Övriga närvarande Christina Nilsson (Nämndsekreterare) 

Ina Zuljevic (Nämndsekreterare) 
Dave Borg (Förvaltningschef) 

  
Utses att justera Samuel Estenlund (KD) 
  
Justeringens plats o tid Miljö och samhällsbyggnad, 2021-06-16   
  
Protokollet omfattar §109, §112 
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Christina Nilsson  

Ordförande          
 Bengt Andersson (M)  

 

Justerande   
  Samuel Estenlund (KD)  
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Innehåll 
 

§109 Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun 

§112 Yttrande över reviderad bevarandeplan för Natura 2000-området 
Billingemölla 
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§ 109    MOS.2021.0319 

Yttrande över remiss av Evenemangsstrategi för Eslövs kommun  

Ärendebeskrivning  
I april 2021 skickade kommunstyrelsen Förslag till evenemangsstrategi för Eslövs 
kommun på remiss till bland andra miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. Yttrandet 
ska vara inkommit till kommunstyrelsen senast den 15 juni 2021, anstånd har begärts 
och beviljats till den 16 juni. 

Remissförslaget har arbetats fram på Kommunledningskontoret, i samverkan med 
övriga förvaltningar, näringsliv och ideella organisationer. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Yttrande över remiss om evenemangsstrategi för Eslövs 

kommun 
 Kommunstyrelsens beslut 2021-04-06, § 90 Remittering av Evenemangsstrategi 

för Eslövs kommun 
 Remissversion av  Evenemangsstrategi för Eslövs kommun 
 Tjänsteskrivelse 2020-02-19. Information om marknadsområde i Eslöv 
 Bilaga Sammanställning av kommunala ytor. Information om marknadsområde i 

Eslöv 
 

Beredning 
Det är positivt med en strategi som kan bidra till att öka kommunens attraktivitet och 
lyfta och utveckla Eslövs kommun som besöks- och turistort, vilket kan leda till fler 
arbetstillfällen i kommunen. 

Evenemangsstrategin borde redan i detta skede innehålla en överblick över de platser 
som är möjliga att bevara och eventuellt utveckla för olika typer av evenemang. I takt 
med att centrum förtätas bebyggs också öppna ytor, vilket innebär att antalet platser 
för större evenemang minskar. Marknader är en sådan typ av evenemang som tappar 
mark i centrum. Se tjänsteskrivelse från Miljö och Samhällsbyggnad, om marknader, 
Information om marknadsområde i Eslöv. 

Möjlighet att ta sig till platsen via kollektivtrafik och utrymme för parkeringar är 
också viktigt att beakta inför val av platser och evenemangets omfattning. 

Det är positivt att strategin har fokus på hållbarhetsfrågor. Det sägs att evenemang 
ska vara socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara, men vad som menas med det 
förklaras inte. Vilken ambitionsnivå kommunorganisationen ska ha kring miljöfrågor 
och andra hållbarhetsfrågor behöver definieras i strategin. 
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Översta bilden på framsidan av strategin visar ett barn och en vuxen som paddlar 
kanot och i första meningen av strategin sägs att det i kommunen finns gott om natur 
för rekreation och friluftsliv. Det ger intryck av att strategin ska hantera 
friluftslivsfrågor. Är det så behöver det förtydligas och förklaras hur friluftsliv, som 
definieras annorlunda än evenemang, kopplas samman med evenemang. 

Uttalandet ger också intryck att det i kommunen finns gott om natur tillgänglig för 
friluftsliv. Kommunen har hittills inte arbetat aktivt för att säkra upp friluftsliv 
genom att exempelvis skydda natur, satsa på ledutveckling eller 
tillgänglighetsanpassa naturområden. Därför kan det uttalandet upplevas 
missvisande. 

Den kommande handlingsplanen behöver vara tydlig kring förväntningar, ansvar och 
kostnader. Önskvärt är att utgå ifrån det som finns lokalt och bygga vidare på det. 

Beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar att anta förvaltningens yttrande som 
sitt och överlämnar det till kommunstyrelsen. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 

Deltar ej i beslutet 
Sverigedemokraternas ledamöter avstår från att delta i beslutet. 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 

Paragrafen är justerad 
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§ 112    MOS.2021.0445 

Yttrande över reviderad bevarandeplan för Natura 2000-området 
Billingemölla  

Ärendebeskrivning  
Natura 2000 är ett nätverk av områden med skyddsvärd natur i Europa. Sverige har 
mer än 4 500 Natura 2000-områden för att säkra att skyddsvärda arter och livsmiljöer 
finns kvar på lång sikt. I Eslövs kommun finns två Natura 2000-områden, 
Billingemölla vid Rönne å och Abullahagen i södra utkanten av Eslövs tätort. Alla 
områden är kanske inte unika för Sverige men de är en viktig del i bevarandet av en 
specifik art eller livsmiljö sett ur ett europeiskt perspektiv. 

Alla Natura 2000-områden har en bevarandeplan som beskriver vilka naturvärden 
som finns i området och hur skötsel ska bedrivas för att dessa värden ska behållas på 
lång sikt. Bevarandeplanen innehåller också en beskrivning av vilka verksamheter 
och åtgärder som kan hota de arter och livsmiljöer som ska skyddas i Natura 2000-
området. 

I Regleringsbrevet till Länsstyrelsen i Skåne län för 2020 står det att länsstyrelsen 
ska göra en översyn av bevarandeplanerna för de Natura 2000-områden som berörs 
av den nationella planen för omprövning av vattenkraft. I Eslövs kommun berörs 
Rönne å av planen även om inga vattenkraftverk finns inom Eslövs kommuns del av 
Rönne å. Inom ramen för översynen ska bevarandeplanerna förtydligas avseende 
vilka förutsättningar och åtgärder som behövs för att uppnå bevarandemålen. Målen 
har därför delats upp och specificerats i målindikatorer. För vatten inom Natura 
2000-områdena har länsstyrelsen uttryckt målen i termer som relaterar till 
vattenförvaltningen. 

Länsstyrelsen har efterfrågat synpunkter från bland annat Eslövs kommun på den 
reviderade bevarandeplanen för Natura 2000-området Billingemölla. Yttrandet ska 
skickas till Länsstyrelsen senast den 18 juni 2021. 

Billingemölla Natura 2000-område utgörs huvudsakligen av lövskogbeklädda 
sluttningar längs med Rönneå med höga botaniska värden. Rönne å rinner mestadels 
lugnflytande genom området och delar vid Billingemölla upp sig i flera fåror med 
steniga sträckor med strömmande vatten. Dessa strömmande sträckor hyser arter 
såsom öring och utter. Den varierande skogen, som har totalförbud mot skogsbruk 
och avverkning, utvecklas mot en fritt utvecklad lövskog. Området är botaniskt sett 
mycket rikt och den naturligt utvecklade skogen har potential att blir rik på 
ryggradslösa djur. 
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De prioriterade bevarandevärdena är de steniga strömvattenmiljöerna och den döda 
veden i vattendraget de senvuxna träden. I de skogliga naturtyperna är de prioriterade 
värdena: 

- Rikligt förekommande döda ved 
- Grova träd 
- Träd med socklar i naturtypen svämlövskog 

Dessutom finns Natura 2000-arten utter liksom flera olika arter med fladdermöss i 
området. 

Beslutsunderlag 
 Tjänsteskrivelse. Synpunkter på reviderad bevarandeplan för Natura 2000-

området Billingemölla 
 Underrättelse om reviderad bevarandeplan för Natura 2000-området 

Billingemölla 
 Remiss - Bevarandeplan för Billingemölla 
 

Beredning 
Miljö och Samhällsbyggnad, Eslövs kommun är positiv till att det gjorts en 
genomgång av bevarandeplanen för Billingemölla Natura 2000-område. Den 
reviderade planen är tydlig, väl genomarbetad gedigen och utförlig, både när det 
gäller genomgång av vattenmiljöerna och de terrestra områdena samt 
förutsättningarna för de olika värdena och vilka åtgärder som behövs för att bevara 
dessa värden. En fråga som uppkommer är om den reviderade bevarandeplanen gör 
att det finns behov av att även revidera skötselplanen för reservatet. Till hotbilden 
behöver läggas risken för att det kommer att byggas en höghastighetsbana för tåg 
genom eller i närheten av området. Risken för påverkan på och försvårande av 
uppnående av bevarandevärdena av en sådan anläggning måste betraktas som 
betydande. 

Beträffande målbeskrivningen för vatten i området är det helt rimligt att jämställa 
målen i bevarandeplanen med målet om att uppnå god ekologisk och kemisk status 
enligt Vattendirektivet. Eslövs kommun bidrar till att nå målet genom att man 
medverkar i Ringsjöns vattenråds arbete med att förbättra vattenkvaliteten i Ringsjön 
vilket påverkar hela Rönne å. Beträffande en naturliknande hydrologisk regim i 
området motverkar sannolikt regleringen av Ringsjön detta då regleringen, styrd av 
en vattendom troligen tenderar att jämna ut vattenflödena under året vilket till 
exempel skulle kunna minska förekomsten av önskvärda översvämningar. Eslövs 
kommun är även med och bidrar till Rönneåprojektet vars genomförande också 
kommer att bidra till att möjligheterna att uppnå bevarandemålen ökar. I övrigt 
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bedömer Miljö och Samhällsbyggnad att bevarandemålen både med koppling till 
vatten och de terrestra miljöerna är rimliga och väl underbyggda. 

När det gäller Natura 2000-arten utter instämmer förvaltningen i att målet på en 
ynglande hona i området är rimligt och förutsatt att det finns det idag behöver inte 
populationen öka mer i området. Erfarenheter från andra vattendrag i kommunen 
visar att en stor del av utterns diet består av den invasiva arten signalkräfta. Sannolikt 
äter även de uttrar som håller till i Rönne å signalkräfta vilket är positivt för målet 
om att invasiva arter inte ska riskera påverka artsammansättningen i området 
negativt. 

Miljöavdelningen har stämt av yttrandet med Kommunledningskontoret som 
meddelat att det räcker att miljö- och samhällsbyggnadsnämnden yttrar sig för Eslövs 
kommuns räkning. 

Yrkanden 
Janet Andersson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Anders Borgquist (C) yrkar på vikten att betona faran med att dra en 
höghastighetsbana genom eller i närheten av området. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer först under proposition förvaltningens förslag till beslut och finner 
att nämnden beslutar i enlighet med det. 

Ordförande ställer därefter under proposition Anders Borgquist (C) tilläggsyrkande 
och finner att nämnden beslutar i enlighet med det. 

Beslut 
- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och 
översänder det till Länsstyrelsen i Skåne län. 

- Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden beslutar enigt att ytterligare betona faran av 
att dra en höghastighetsbana genom eller i närheten av området. 

- Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Länsstyrelsen i Skåne län 

Paragrafen är justerad 
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