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Plats och tid Stadshusets sammanträdesrum, Sahlin/Möller kl. 13:30-17:30  
  
Beslutande Bengt Andersson (M) (ordförande) 

Janet Andersson (S) (vice ordförande) 
Jan-Åke Larsson (S) 
Lilli Trpkoski (S) 
Håkan Bjelkengren (M) 
Kent Björk (SD) (2:e vice ordförande) 
Anna Osvaldsson (KD) 
Sofia Hagerin (C) 
Joaqim Johansson (SD) 

  
Ej tjänstgörande 
ersättare 

Miroslav Han (S) 
Annsofie Olofsson (S) 
Roger Gustafsson (M) 
John Fidler (L) 
Jörgen Ansheden (SD) 
Per Anders B Nilsson (V) 

  
Övriga närvarande Dave Borg (förvaltningschef) 

Christina Nilsson (nämndsekreterare) 
  
Utses att justera Kent Björk (SD) 
  
Justeringens plats o tid Miljö och Samhällsbyggnad, 2023-03-29   
  
Protokollet omfattar §§47-48 
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Christina Nilsson  

Ordförande          
 Bengt Andersson (M)  

 

Justerande   
  Kent Björk (SD)  
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Innehåll 
 

§47 Förslag till revidering av vidaredelegeringar av delegeringsordning för 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023 

§48 Yttrande till mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, i mål M6401-22 
gällande tillstånd för rivning av befintlig bro och uppförande av ny bro 
över Saxån (Mi 2023-216) 
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§ 47    MOS.2022.0815 

Förslag till revidering av vidaredelegeringar av delegeringsordning för 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023  

Ärendebeskrivning  
Varje år görs en genomgång och revidering av gällande delegeringsordning. Den 23 
november 2022 antogs senaste delegeringsordningen, att gälla från och med den 1 
januari 2023. Den 25 januari 2023 antogs tillägg av punkterna 2.3 - 2.10.  

Förvaltningen har genomfört en mindre omorganisation av stab och miljöavdel-
ningen och skapat en miljöenhet med en enhetschef. I och med detta så har vidare-
delegeringarna setts över. Revideringen nu innefattar ändring av vidaredelegeringar 
inom kapitlen 1, 2, 7 och 9. 

Nämnden föreslås i enlighet med kommunallagen (2017:725) att delegera dessa 
punkter till förvaltningschefen och till respektive chef och ansvarig handläggare som 
anges vid respektive punkt i delegeringsordningen. Dessa träder i kraft att gälla från 
och med den 1 april 2023. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Förslag till revidering av vidaredelegeringar av 

delegeringsordning för miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2023 
• Förslag till vidaredelegering av delegeringsordning, 2023-03-10 
 

Beredning 
Staben har korrigerat vidaredelegeringarna enligt nu gällande organisation. Detta för 
att skapa en effektivare ärendehantering. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar vidaredelegeringar av 
delegeringsordningen att gälla från och med den 1 april 2023. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till  
Staben 

Paragrafen är justerad 
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§ 48  

Yttrande till mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, i mål M6401-22 
gällande tillstånd för rivning av befintlig bro och uppförande av ny bro 
över Saxån (Mi 2023-216)  

Ärendebeskrivning  
Växjö tingsrätt, Mark och miljödomstolen gick den 26 januari 2023 ut med en 
kungörelse om att Trafikverket ansökt om tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken, för att 
riva ut en befintlig bro över Saxån i Eslövs kommun och på samma plats uppföra en 
ny bro med tillhörande anordningar samt att anlägga erosionsskydd. Därutöver 
ansöker Trafikverket om dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap. 
miljöbalken och dispens från artskyddsbestämmelserna enligt artskyddsförordningen 
(2007:845) för flytt av tjockskalig målarmussla (Aktbil 21, Kungörelse om ansökan). 
Anstånd för yttrande har begärts och beviljats till den 3 april. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteskrivelse. Yttrande till mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, i mål 

M6401-22 gällande tillstånd för rivning av befintlig bro och uppförande av ny 
bro över Saxån (Mi 2023-216) 

• Växjö TR M 6401-22 Aktbil 1, Ansökan. (Mi 2023-216) 
• Växjö TR M 6401-22 Aktbil 7, Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning. (Mi 2023-

216) 
• Växjö TR M 6401-22 Aktbil 11, Bilaga 3D Påverkan fördröjning. (Mi 2023-216) 
• Växjö TR M 6401-22 Aktbil 15, Bilaga 5B Samrådsredogörelse. (Mi 2023-216) 
• Växjö TR M 6401-22 Aktbil 21, Kungörelse om ansökan. (Mi 2023-216) 
 

Beredning 
Yttrande 
Eslövs kommun har under tidigare samrådsprocess yttrat sig, via kommunekolog, 
angående översvämningsproblematiken kopplat till området, framför allt i Reslövs 
by (Aktbilaga 15, Bilaga 5B Samrådsredogörelse). I bifogad utredning (Aktbilaga 11, 
Bilaga 3D Påverkan fördröjning) och miljökonsekvensbeskrivning (Aktbilaga 7, 
Bilaga 3 Miljökonsekvensbeskrivning ) bemöter Trafikverket detta yttrande och drar 
slutsatsen att bron har en viss dämmande effekt vid riktigt höga vattenflöden i Saxån. 
Bedömningen som görs i utredningen är dock att den dämmande effekten är i stort 
sett försumbar. Med anledning av hur situationen ser ut för de 
översvämningskänsliga bostäderna längre ner längs Saxån, så vill miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden åter lyfta behovet av den nuvarande brons dämmande 
funktion. Den dämmande effekt som försvinner när bron byts ut behöver 
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kompenseras för genom annan dämning/fördröjning av vatten. Detta för att 
säkerställa att situationen inte förvärras för de boende i Reslövs by. 

Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden bedömer vidare att hantering av avfall i form 
av massor, asfalt, cement m.m. ska hanteras av tillsynsmyndigheten som handlägger 
vattenverksamheten. 

Återvinning av massor (inklusive asfalt) för anläggningsändamål ska anmälas till 
tillsynsmyndigheten i den kommun där massorna ska användas. Notera att vid 
återvinning av massor är det värden baserade på Naturvårdsverkets handbok 2010:1 
som avgör om det krävs en anmälan, tillstånd eller ingen åtgärd. 

Förslag på försiktighetsmått: 

• Lagring av avfall från schaktningsarbete ska ske på sådant sätt att det inte 
riskerar att förorena vatten eller mark. 

• Lagring och hantering av tjärasfalt ska ske separat från annat avfall och 
väderskyddat. 

• Om muddermassor för avvattning ska läggas upp vid strandkanten ska 
verksamheten rådgöra med Miljö och Samhällsbyggnad i Eslövs kommun 
innan upplaget. 

• Vid påträffande av förorenade massor ska anmälan enligt 10 kap 11 § 
miljöbalken göras snarast möjligast till Miljö och Samhällsbyggnad i Eslövs 
kommun. 

 
I övrigt har miljö- och samhällsbyggnadsnämnden inget att erinra. 

Beslut 
Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden antar förvaltningens yttrande som sitt och 
överlämnar det till mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt. 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Beslutet skickas till 
Mark- och miljödomstolen, Växjö tingsrätt, mmd.vaxjo@dom.se 

Paragrafen är justerad 
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