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Bilaga 16 - Ritning för eventuell utbyggnad 
Utdrag ur ritning, daterad 6 mars 2019, som lämnades in till stadsbyggnadskontoret 14 februari 2020 

och visar på väg för framtida etableringar. Vägen ligger parallellt utmed Microsofts fastighet och på 

Kronoslätt 1:11. 
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Bilaga 17 - Artikel i Skånska Dagbladet 
 

I nedanstående artikel i Skånska Dagbladet från den 25 mars 2020 berättade 
Stadsbyggnadsnämndens ordförande, Eric Tabich, att de vid bygglovsbeslutet inte kände till att 
aggregaten skulle drivas av diesel. Det innebär också att beslutet att avskriva (bilaga 27) 
tillsynsanmälan (bilaga 21) skedde på felaktig grund. 
 
Han berättade också att ”När Microsoft skickade in sin ansökan…” han kände till att det var Microsoft 
som skickade in bygglovsansökan. 
Detta påstående stöds också av oppositionsrådet Pierre Sjöström när han säger att de inte bjöds in 
”…inför Microsofts etablering…”. ” – Vi fick dock reda på att Microsoft…”. 
Både Eric samt Pierre erkänner i tidningsartikeln att de kände till att det var Microsoft som skulle 
etablera sig. 

 

Marianne Pernbro 

marianne.pernbro@skd.se 

”STAFFANSTORP 

Politikerna känner ingen oro för störningar 

– När Microsoft skickade in sin ansökan framgick det att reservkraftaggregat skulle ingå. Dock inte 

vilken sort, säger Eric Tabich (M) och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorp. 

– Men eftersom de flesta reservkraftaggregat drivs med diesel kunde vi ana att det skulle bli så. 

Han känner ingen oro för detta. 

– Det är inget ovanligt med den här typen av reservkraftaggregat, det har även rådhuset. För 
dataanläggningar är det vanligt förekommande för att kunna garantera elförsörjningen, säger han. 

– Det finns gränsvärden och de ska givetvis hållas. Men reservkraft är viktigt, inte minst i dag när vi är 
så elberoende. Microsoft måste ha reserv för att kunna driva sin anläggning om det blir 
strömavbrott. Men det här är inget som ska vara igång jämt, aggregaten testas någon gång per 
månad. Enligt min åsikt är det inget att oroa sig över men tillståndet ska självklart prövas av 
länsstyrelsen, säger Eric Tabich (M). 

Oppositionsrådet Pierre Sjöström (S) berättar att oppositionen aldrig bjöds in till möten när 
eventuella villkor och krav diskuterades inför Microsofts etablering i kommunen. 

– Vi fick dock reda på att Microsoft hade samtal med Eon som skulle garantera företaget ström till 
anläggningen. Reservkapaciteten diskuterades aldrig, men självklart måste Microsoft ha en 
reservkapacitet, säger Pierre Sjöström. 

– Min bedömning för dagen är att reservaggregaten inte blir en störande verksamhet då dessa ska 
egentligen bara gå igång när strömmen går. Det är mycket sällan strömmen går i Staffanstorps elnät. 
Däremot kan testrutinerna kanske upplevas som mer störande då de måste göras med jämna 
intervaller.” 
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Bilaga 18 - Tillsynsanmälan daterad 2020-07-31 
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Bilaga 19 - Mailväxling med politiker angående tillsynsanmälan  
Mailväxling om varför inte tillsynsanmälan togs upp på Stadsbyggnadsnämndens möte den 26 augusti, 
trots att anmälan fanns tre veckor innan dagordningen skickades ut.  
 
Första mailet längst ned. 
 
 
Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Skickat: den 26 augusti 2020 10:08 
Till: Eric Tabich <eric.tabich@staffanstorp.se> 
Kopia: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Ämne: Re: svar på begäran om handlingar 
  
 

Hejsan Eric 😀 
Sannolikt..... ni har redan haft hela augusti på er. 
 
Du Eric satt som ordförande på bygglovsmötet och du Bertil var också med på mötet och var antingen 
föredragande eller chef för föredragande. Men ingen av er minns alltså hur ert beslut gick till och om 
det gavs något lov för dieselaggregat eller lagring av diesel utan måste utreda det. Och det är alltså 
inte säkert att det räcker med två månader till.  
 
Med vänliga hälsningar  
Lennart Friberg  
070-698 37 17  

 
Från: Eric Tabich <eric.tabich@staffanstorp.se> 
Skickat: den 25 augusti 2020 15:38 
Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Kopia: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Ämne: Re: svar på begäran om handlingar 
  
Hej Lennart, 
  
Jag har fått information om tillsynsanmälningar. Enligt Kommunallagen ska alla ärenden ska beredas 
och jag vet att Bertil arbetar med beredningen just nu. Sannolikt kommer de ärenden som du 
åberopar behandlas på nästkommande nämnd. 
  
Mvh 
Eric 
  
From: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Date: Tuesday, 25 August 2020 at 12:56 
To: Eric Tabich <eric.tabich@staffanstorp.se>, Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Subject: Fw: svar på begäran om handlingar 
  
Hejsan Eric 

Hoppas att du och dina nära och kära har kunnat hålla er friska och även haft en bra sommar. 😀 
Troligtvis har minst 13 tillsynsanmälningar skickats in till kommunen och om jag tolkar Bertils svar rätt, 
så har ni valt att inte skicka dessa vidare till nämndens ledamöter. Stämmer det? 
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Och sedan undrar jag varför ni har valt att inte ta upp ärendet på ert möte imorgon? 
  
Bertil får även detta mail. 
  

Med vänliga hälsningar 😀 
Lennart Friberg  
070 698 37 17  
  

 
Från: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Skickat: den 24 augusti 2020 14:13 
Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Ämne: Sv: svar på begäran om handlingar 
  
Hej 
I övrigt se tidigare svar enligt nedan. 
  
Bertil Bengtsson 
Miljö-och byggchef 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Staffanstorps kommun 
245 80 Staffanstorp 
046-251276 
bertil.bengtsson@staffanstorp.se 
www.staffanstorp.se 
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter 
  
Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Skickat: den 24 augusti 2020 13:32 
Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Ämne: Re: svar på begäran om handlingar 
  
Hejsan Bertil  
Kan du skicka de åtta tillsynsanmälningar som kommit in till mig? Om det kommit in någon 

eftersläntare, så är även den välkommen. 😀 
  
Sedan undrar jag om ni har skickat dessa vidare till stadsbyggnadsnämndens ledamöter? 
  
Jag har sett via dagordningen att ni inte tar upp ärendet nu, men det hindrar ju inte att ledamöterna 
ändå får se vad som händer i frågan. Eller? 
  
Med vänliga hälsningar  
Lennart Friberg  
070-698 37 17  
  

 
Från: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Skickat: den 14 augusti 2020 07:57 
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Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Ämne: svar på begäran om handlingar 
  
Hej 
Vi lyfter ev. ärendet till stadsbyggnadsnämnden när ärendet är uträtt och färdigt för beslut. 
  
Bertil Bengtsson 
Miljö-och byggchef 
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Staffanstorps kommun 
245 80 Staffanstorp 
046-251276 
bertil.bengtsson@staffanstorp.se 
www.staffanstorp.se 
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter 
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Bilaga 20 - Bild på ny väg samt jordhög 
Väg som är parallell med Microsofts fastighet. Vägen finns inritad på en ritning inlämnad av Microsoft 

14 februari 2020. Vägen börjar på fastighet Kronoslätt 1:3 och leder in till Kronoslätt 1:4. 

 

 

Flera meter höga jordhögar som bildats i samband med vägbygget. Högarna började byggas upp 

under augusti 2020 och ligger på Kronoslätt 1:4. 
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Bilaga 21 – Tillsynsanmälan från Naturskyddsföreningen sänds åter 
Från: Naturskyddsföreningen Staffanstorp <staffanstorp@naturskyddsforeningen.se> 
Skickat: den 14 september 2020 22:24 
Till: bertil.bengtsson@staffanstorp.se <bertil.bengtsson@staffanstorp.se> 
Ämne: VB: Tillsynsanmälan 

  

Hejsan Bertil 
Detta dokument skickas åter till er, eftersom du hävdar att det inte går att finna dokumentet 
hos kommunen. 
Som du ser så skickade vi denna redan den 31 juli. 
Jag önskar ha svar på hur det kommer sig att detta dokument inte finns registrerat hos er. 
Finns det fler anmälningar som inte har blivit anmälda och registrerade? 
 
Jag vill att dokumentet diarieförs tillsammans med övriga anmälningar och jag önskar efter 
det få en ny diarielista tillsänt mig på barabonder@hotmail.com. 
 
Med vänliga hälsningar 
// Lennart Friberg 
ordförande i Naturskyddsföreningen Staffanstorp 
 

 
Från: Naturskyddsföreningen Staffanstorp 
Skickat: den 31 juli 2020 16:52 
Till: kommunen@staffanstorp.se <kommunen@staffanstorp.se> 
Kopia: Hansson Annika <annika.hansson@lansstyrelsen.se> 
Ämne: Tillsynsanmälan 

  

Ett dokument som ska skickas ut till Stadsbyggnadsnämndens ledamöter. 
 
Med önskan om en fortsatt skön sommar 
 
Styrelsen 
Naturskyddsföreningen Staffanstorp 
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Bilaga 22 - Utdrag ur diariet angående tillsynsanmälan, den 15 september 2020 
 

Diariet visar på 13 tillsynsanmälningar. 
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Bilaga 23 - Sagt vid kommunfullmäktiges möte  
 

https://staffanstorp.webbtvkf.se/?20200930 

§ 21 med start 2 timmar och 52 minuter in på mötet. 

Stadsbyggnadsnämndens ordförande Eric Tabich erkänner på kommunfullmäktiges möte att de 

diskuterade vilken aktör som låg bakom datacentret. De var med andra ord helt överens om att det 

inte var RKD Design som sökte bygglov för ett lager. 

 

”Ordförande ledamöter, ska försöka besvara lite frågor här som jag har fått. 

Alltså precis som Carina säger så prövade nämnden själva byggnaden, vi prövar ju inte vem som är 

ägare bakom, det får vi inte ens enligt lag. Vi får inte granska vem som står bakom om det är 

Microsoft eller Google. Självklart var det så när vi fick ansökan, precis som Carina sa, så var vi nyfikna, 

vad kan det här vara för någonting. Oh, vi diskuterade, kan det vara Googel eller kan det vara 

Amazon och kan det vara eh någon annan aktör? Eh jag tror Microsoft nämndes också men ingen av 

oss visste vem det var ju. 

 

Eh någon stor aktör var det, det såg vi på själva byggnaden, men mer än så visste vi inte. 

Jag ställde inte den frågan till tjänstemännen, vet ni vem det här är.  Utan nämnden prövar ju inte 

vem som är bakom utan det var ju RKD Design som sökte bygglovet.  Sen att det fanns aktörer bakom 

ja det kan man bara spekulera i ju.   

 

Och sen vad gällande dieselaggregat, eh David du hade många frågor där och det är kanske 

relevanta frågor men det får ju i sådana fall ställas till Länsstyrelsen, för det prövas inte i 

kommunen. Vi prövar inte den frågan alls. Utan det är så pass stor anläggning så det får hanteras 

där.” 
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Bilaga 24 - Mail angående missad tillsynsanmälan 
 

Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Skickat: den 1 oktober 2020 12:10 
Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Kopia: ChristerLarsson <5574larsson@telia.com> 
Ämne: Tillsynsanmälningar saknas 

  

Hejsan Bertil 
Ännu en missad tillsynsanmälan angående dieselaggregat på Microsofts anläggning har dykt 
upp. Detta innebär att ni varken hade registrerat Naturskyddsföreningens och ej heller 
Christer Larssons. 
Med hjälp av denna bekräftelse som Christer fått, borde ni kunna hitta anmälan. Ni borde då 
också kunna hitta eventuella övriga inkomna vid detta eller kringliggande datum. 
Ni bör absolut under alla omständigheter skärpa till era rutiner, för detta är under all kritik. 
 
Jag önskar få en kopia på själva anmälan från Christer så att det tydligt framgår att ni 
verkligen har hittat anmälan och också svar på om det saknas ännu flera anmälningar? 
Jag önskar sedan få en uppdaterad diarielista på ALLA anmälningar. 
 
Christer finns med som kopia på detta mail, varför ni även bör sända en kopia till honom på 
hans tillsynsanmälan. 
 
Med vänliga hälsningar 
// Lennart Friberg 
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Bilaga 25 - Mail angående upphittade tillsynsanmälningar 
 

Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 

Skickat: den 1 oktober 2020 16:30 

Till: Olle Slonawski <Olle.Slonawski@staffanstorp.se>; Bertil Bengtsson 

<Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 

Ämne: Sv: Tillsynsanmälningar 

Första mailet längst ned. 

Bertil,  

nedan skriver Olle att Annika Hanssons anmälan skickades vidare till er den 3 augusti. Jag har nu gått 

igenom de anmälningar som sänts vidare till mig. Trots detta har Annikas aldrig registrerats och ej 

heller sänts vidare till mig. 

Bertil, det innebär att trots att Olle erkänner de problem de har haft med en sommarvikarie, så har ni 

inte kunnat registrera de som skickats vidare. I klartext innebär det att tyvärr Olle, så måste du/ni gå 

igenom alla ni har mottagit respektive skickat vidare eftersom stadsbyggnadskontoret inte har 

registrerat åtminstone en handling som ni har sänt vidare. Och tyvärr gäller det nog fram till slutet av 

augusti till Stadsbyggnadsnämnden hade sitt möte. 

Tråkigt att detta ska medföra en massa merarbete för er, men lika tråkigt är det att det kostat mig en 

massa extraarbete eftersom jag som utomstående måste upptäcka brister inom er interna 

organisation.  

Med vänliga hälsningar 

// Lennart 

Från: Olle Slonawski <Olle.Slonawski@staffanstorp.se> 

Skickat: den 1 oktober 2020 15:50 

Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 

Kopia: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 

Ämne: Sv: Tillsynsanmälningar 

Hej Lennart 
Tack för ditt mail! Vi är i full gång och kollar igenom mailinkorgen sedan 31 juli och kommer 
återkomma om vi hittar ytterligare anmälningar. 
  
Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Skickat: den 1 oktober 2020 15:46 
Till: Olle Slonawski <Olle.Slonawski@staffanstorp.se> 
Kopia: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Ämne: Sv: Tillsynsanmälningar 
  

Hejsan Olle 

Fel kan alla göra. 🙂   
  
Kan du samtidigt kontrollera från och med den 31 juli i år i er maillåda. Som du kan se på 
Christers bekräftelse så skickades den in till kommunen det datumet, även om 
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bekräftelsen skickades vidare några dagar senare. Även Naturskyddsföreningens 
tillsynsanmälan gjordes den 31 juli. Och Naturskyddsföreningens anmälan har aldrig 
hittats, trots flera påstötningar till Bertil Bengtsson och fick därför återsändas till 
kommunen i mitten av september. 
  
Så hittar du flera vill jag att du även meddelar mig och sänder dem vidare till Bertil. För 
att vi inte ska vara oense om vem eller hur många som skickat in tillsynsanmälan önskar 
jag sedan ha en ny uppdaterad diarieförteckning samt en kopia på alla inkomna 
tillsynsanmälningar. Förhoppningsvis ska sedan antalet anmälningar överensstämma 

med de kopior som sänds mig.  🙂   
  

Det var skönt att detta kunde redas upp. Tack Olle!  🙂   
  

Med vänliga hälsningar  🙂 

// Lennart Friberg 

  

 

Från: Olle Slonawski <Olle.Slonawski@staffanstorp.se> 
Skickat: den 1 oktober 2020 15:26 
Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Kopia: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Ämne: Tillsynsanmälningar 
  
Hej Lennart 
Vi på kansliet har sett över våra inkomna mail/post och upptäckt att vår sommarvikarie tog emot fyra 
olika tillsynsanmälningar 3 augusti i år. Tyvärr trodde han att det var en och samma handling vilket 
gjorde att han enbart vidarebefordrade Annika Hanssons anmälan till stadsbyggnadsförvaltningens 
funktionsbrevlåda. Det gör att vi på kansliet inte skickat vidare Christer Larssons, Peter Hanssons och 
Ann Nykvists anmälningar. Vi har givetvis åtgärdat detta idag och skickat anmälningarna vidare till 
Stadsbyggnadsförvaltningens funktionsbrevlåda där de kommer att registreras inom kort. Vi på 
kansliet ber om ursäkt för detta. 
  
Med vänlig hälsning 
  
Olle Slonawski 
Nämndsekreterare 
Kansli 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Staffanstorps kommun 
245 80 Staffanstorp 
046-251242 
olle.slonawski@staffanstorp.se 
www.staffanstorp.se 
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Bilaga 26 - Utdrag ur diariet angående tillsynsanmälan, den 2 oktober 2020 
 

Diariet visar på 16 tillsynsanmälningar, då det bakom den svarta rutan finns tre personnamn. 
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Bilaga 27 - Stadsbyggnadsnämndens protokoll angående tillsynsanmälan 
Protokollet innehåller endast 13 tillsynsanmälningar. 
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Bilaga 28 - Mailväxling angående diesel 
Ifrågasättande av Stadsbyggnadsnämndens beslut om att avskriva tillsynsanmälan. 
 
Det första mailet står underst i detta utdrag.  
Mailet adresserades med kopia till Stadsbyggnadsnämndens ordförande samt 2:e vice ordförande. 

 
Från: Alexander Jönsson <Alexander.Jonsson@staffanstorp.se> 
Skickat: den 30 oktober 2020 08:58 
Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Ämne: Sv: Tillsynsärende Bygg-2019-52 
  
Hej Lennart, 
Du har redan fått samtliga handlingar i ärendet. I verksamhetsbeskrivningen framgår det att externt 
placerade generatorer med tillhörande skorstenar kommer att finnas. Vilket drivmedel dessa 
generatorer har saknar relevans för bygglovsprövningen. 
 
Alexander Jönsson 
Byggnadsinspektör/Bygglovssamordnare 
Stadsbyggnadsförvaltningen, Byggenheten 
Staffanstorps kommun 
  
Från: Lennart Friberg 
Skickat: den 28 oktober 2020 10:38 
Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>; Alexander Jönsson 
<Alexander.Jonsson@staffanstorp.se> 
Kopia: eric.tabich@staffanstorp.se <eric.tabich@staffanstorp.se>; carina.dilton@staffanstorp.se 
<carina.dilton@staffanstorp.se> 
Ämne: Tillsynsärende Bygg-2019-52 
  
Hejsan 
Nedan finner ni ett utdrag ur det protokoll som justerades idag av Stadsbyggnadsnämnden. I 
protokollet står det ordagrant:  
"I samband med detta kunde det konstateras att dieselaggregatens placering och utformning är 
redovisad i bygglovet och således är dessa en del av nämndbeslutet." 
 
Den 25 mars 2020 kände dock inte Eric Tabich till att det var dieselaggregat, alltså ett år efter 
beslutet. I Skånska Dagbladet gick det att läsa: 
"– När Microsoft skickade in sin ansökan framgick det att reservkraftaggregat skulle ingå. Dock inte 
vilken sort, säger Eric Tabich (M) och ordförande i stadsbyggnadsnämnden i Staffanstorp.  
– Men eftersom de flesta reservkraftaggregat drivs med diesel kunde vi ana att det skulle bli så." 
 
I samma artikel uttalade sig Pierre Sjöström: 
Oppositionsrådet Pierre Sjöström (S) berättar att oppositionen aldrig bjöds in till möten när 
eventuella villkor och krav diskuterades inför Microsofts etablering i kommunen.  
– Vi fick dock reda på att Microsoft hade samtal med Eon som skulle garantera företaget ström till 
anläggningen. Reservkapaciteten diskuterades aldrig, men självklart måste Microsoft ha en 
reservkapacitet, säger Pierre Sjöström. 
 
Med anledning av ovanstående kommentarer från Eric Tabich samt Pierre Sjöström, samt att inget av 
de underlag som ligger till grund för §122 i protokollet från den 22 oktober anger att det finns 
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dieselaggregat begär jag ut den handling som uppenbarligen finns "vid sidan om" och som låg till 
grund för bygglovsbeslutet. Handlingen ska visa på det som beslutades vid Stadsbyggnadsnämndens 
senaste möte: 
"I samband med detta kunde det konstateras att dieselaggregatens placering och utformning...." 
Att visa en ritning med några figurer är inte detsamma som att hävda att dessa föreställer 
dieselaggregat. Och att ordföranden anade något är inte detsamma som att besluta och därmed 
också informera de närboende om faran. 
 
Var vänlig och sänd handlingen snarast till mig. 
Om det inte finns någon sådan handling vore jag tacksam om ni informerade mig om detta. 
 

Med vänliga hälsningar 🙂 
Lennart Friberg 
 
 
------------------------------------------------------------------------------ 
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Bilaga 29 - Mail kommundirektören samt politisk ledning 
 
Mailet är adresserat till högsta politiska samt tjänstepersonal. 
 
Det första mailet står underst i detta utdrag. 
 
Från: Per Almström <Per.Almstrom@staffanstorp.se> 
Skickat: den 22 december 2020 08:26 
Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Kopia: Alexander Jönsson <Alexander.Jonsson@staffanstorp.se>; Ardiana Demjaha 
<Ardiana.Demjaha@staffanstorp.se>; Pierre Sjöström <pierre.sjostrom@staffanstorp.se>; Christian 
Sonesson <Christian.Sonesson@staffanstorp.se>; Eric Tabich <eric.tabich@staffanstorp.se>; Bertil 
Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Ämne: Re: Angående jordhögarna 
 
  
Hej Lennart, 
Tack för ditt mail. Det kommer att ha samma diarienummer som det Alexander meddelat då mailet 
tillhör samma ärende. Vad jag förstår är det du nämner föremål för ett ärende på 
stadsbyggnadsförvaltningen. 
 
God Jul på dig också (tror vi alla behöver det just nu)! 
 
Med vänliga hälsningar 
Per Almström 
 
Kommundirektör 
Staffanstorps kommun 
Rådhuset, Torget 1 
046-25 12 44 
 
21 dec. 2020 kl. 00:52 skrev Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com>: 
 

 

Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Skickat: den 21 december 2020 00:52 
Till: per.almstrom@staffanstorp.se <per.almstrom@staffanstorp.se>; Alexander Jönsson 
<Alexander.Jonsson@staffanstorp.se> 
Kopia: Ardiana.Demjaha@staffanstorp.se <Ardiana.Demjaha@staffanstorp.se>; 
pierre.sjostrom@staffanstorp.se <pierre.sjostrom@staffanstorp.se>; Christian Sonesson 
<Christian.Sonesson@staffanstorp.se>; eric.tabich@staffanstorp.se <eric.tabich@staffanstorp.se>; 
Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Ämne: Sv: Angående jordhögarna 

 

Hejsan Per 
Du får detta mail för att säkerställa att du som högst ansvarig anställd inom kommunen är införstådd 
med att stadsbyggnadskontoret inom Staffanstorps kommun inte längre agerar som en 
tillsynsmyndighet. Se mailväxling nedan. 
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Stadsbyggnadskontoret har tagit ett beslut om att inte agera, trots att det läggs upp meterlånga och 
meterhöga jordhögar på fastigheten direkt söder om Microsoft. 
 
Det är tillsynsmyndighetens uppgift att ställa krav på den som är ansvarig, detta bland annat för att 
tredje part inte ska fara illa. Tredje part i detta fall är de som betalar era löner och vars uppgift ni har 
att hjälpa och skydda. 
 
Kommunallagen är tydlig, då det inte finns några synnerliga skäl för att motverka 
kommuninnevånarnas intressen. 
 
2 Kap 4 § 
4 §   Kommuner och regioner får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till nackdel för 
medlemmarna. Sådana beslut får dock fattas om det finns synnerliga skäl för det. 

Och eftersom detaljplanen inte anger att marknivån får förhöjas flera meter gäller plan- och 
bygglagens 9 kap 11 §  

11 §   Det krävs marklov för schaktning eller fyllning som inom ett område med detaljplan avsevärt 
ändrar höjdläget inom en tomt eller för mark inom en allmän plats, om inte kommunen har 
bestämt annat i detaljplanen. 
 
Per, jag vill också be dig om att skicka mig det diarienummer som detta mail kommer att få. 
 
Alexander, ett stort tack för att du alltid försöker svara, även om våra åsikter inte alltid går hand i 

hand. Det ska du ha en stor eloge för.  🙂  
All inkommande post ska diarieföras. Speciellt i detta fall, då det inte kan misstolkas andemeningen i 
mitt mail tillsammans med två frågor som är av väsentlig karaktär. Ska jag tolka ditt svar som att 
Bertil aldrig lät mitt mail från den 14 september diarieföras? 
 
Sändlistan är något stor, men jag vill försäkra mig om att kommunledningen och 
Stadsbyggnadsnämnden är överens med stadsbyggnadskontorets sätt att hantera frågan, alternativt 
att det säkerställs att det inkommer en ansökan om marklov så att de närboende får en chans att 
yttra sig. 
 

Med önskan om en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År 🎅🙂   
// Lennart Friberg 
070-698 37 17 

 
Från: Alexander Jönsson <Alexander.Jonsson@staffanstorp.se> 
Skickat: den 17 december 2020 15:08 
Till: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Ämne: Angående jordhögarna 
  
Hej Lennart, 
  
Ditt första mail uppfattades mest som upplysning/allmänna frågeställningar och inte som en formell 
anmälan. 
  
Efter mailet som vi fick av dig i förrgår, så har jag förstått att du vill göra en anmälan avseende 
olovliga jordhögar på fastigheten Kronoslätt 1:11. 
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Ditt ärende har nu blivit registrerat och fått diarienummer Bygg-2020-469. 
  
Med vänliga hälsningar 
Alexander Jönsson 
  
Bygglovssamordnare 
Avdelning för Miljö- och bygg 
  
Stadsbyggnadsförvaltningen 
Staffanstorps kommun 
Rådhuset, Torget 1 
245 80 Staffanstorp 
046-251435 
alexander.jonsson@staffanstorp.se 

 
Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Skickat: den 15 december 2020 13:20 
Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>; Alexander Jönsson 
<Alexander.Jonsson@staffanstorp.se> 
Ämne: Diarienummer? 
  
Hejsan Bertil och Alexander 
Jag undrar vilket diarienummer som mitt mail nedan från den 14 september hamnat på. Och jag 
undrar vilket diarienummer som det mail som skickades nyss, alltså nedan, har/kommer att få? 
 
Med vänliga hälsningar 
// Lennart 
070-698 37 17 
 

 
Från: Lennart Friberg <barabonder@hotmail.com> 
Skickat: den 15 december 2020 13:15 
Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se>; Alexander Jönsson 
<Alexander.Jonsson@staffanstorp.se> 
Ämne: Slutat vara tillsynsmyndighet? 
  
Hejsan Bertil 
Du har ännu inte svarat på mitt mail, nedan. 
Häromdagen var jag återigen ute och tittade på de flera meter höga och stora jordhögar som byggts 
upp på fastigheten direkt söder om Microsofts. Vi är flera som har påpekat att ni är skyldiga att 
begära in ansökan om marklov, för att sedan ta beslut om detsamma. Genom att ni inte gör detta har 
den demokratiska rättigheten försvunnit för exempelvis de boende som får högarna som utsikt etc.   
 
Jag undrar därför om ni har begärt in marklovsansökan? 
Jag önskar få se de handlingar som har hanterat ärendet, om det är så att jag har missat er 
handläggning. 
 
Jag skickar kopia till Alexander, så hoppas jag att jag åtminstone kan få ett svar på mitt mail och inte 
enbart tystnad, som vid mitt mail nedan.  
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Med vänliga hälsningar 
// Lennart 
070-698 37 17 
 

 
Från: Lennart Friberg 
Skickat: den 14 september 2020 09:53 
Till: Bertil Bengtsson <Bertil.Bengtsson@staffanstorp.se> 
Ämne: Ny väg byggs 
  
Hejsan Bertil 

Hoppas allt är bra med dig. 🙂 
Enligt bifogad ritning som Microsoft skickat in till er finns det en väg in på tomten söder om 
Microsofts befintliga fastighet. Just nu tycks det som om det byggs en väg med just den riktningen 
och med det utseendet. Stämmer det? 
 
Och varför har ni inte beslutat om något marklov, vilket PBL 9 kap 11 § anger att ni måste eftersom 
det anläggs stora högar på fastigheten. 
 
Med vänliga hälsningar 
// Lennart Friberg 
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Bilaga 30 - Kompletterande samrådsunderlag 
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Bilaga 31 - Barns hälsa och luftföroreningar 
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/ 

Barn är särskilt utsatta för luftföroreningar. Barn rör sig mera och har en snabbare andning 
samtidigt som lungorna är mindre. Det gör att relativt mer luftföroreningar tas upp i ett barns 
luftvägar och lungor jämfört med vuxna.  Barns lungor, hjärnor och inre organ växer snabbt 
under de första levnadsåren, vilket gör dem extra känsliga för hälsoeffekter. Även barns 
immunsystem är under utveckling och därför drabbas barn ofta av infektioner i luftvägarna. 
Dessutom är barn olika känsliga och kan reagera olika starkt då de vistas i miljöer med 
förorenad luft. 

Ofta förvärrar luftföroreningar sjukdomar i luftvägarna. Till exempel kan exponering för 
föroreningar från trafiken kopplas till symtom och sjukhusinläggning hos barn med astma. 
Ingen nedre gräns för påverkan har observerats och därför är det fördelaktigt med så lite 
föroreningar som möjligt. 

När barn utsätts för luftföroreningar under lång tid kan utvecklingen av lungorna påverkas så 
att lungorna växer sämre samt att lungfunktionen påverkas. Utvecklingen av barnets lungor 
har även betydelse för hälsan senare i livet. Det är därför viktigt att luftmiljön som helhet är 
god där barn vistas under hela sin uppväxt. 

Luftföroreningar kan påverka barn även innan födelsen genom att orsaka såväl låg 
födelsevikt som för tidiga födslar. Att skydda mödrarnas hälsa är därför att skydda barns 
hälsa. Det är därför viktigt med ett barnperspektiv vid all samhällsplanering. 

Gränsvärden som miljökvalitetsnormer syftar till ett absolut tak för att undvika en oacceptabel 
nivå av luftföroreningar, men miljökvalitetsnormerna ger inte det skydd som behövs för en 
god livsmiljö. Det är därför önskvärt att vid planering av miljöer där barn kommer att vistas 
stadigvarande, i första hand utgå från de nivåer som anges inom Miljökvalitetsmålet Frisk 
luft. 

mailto:staffanstorp@naturskyddsforeningen.se
https://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/Klimat-och-luft/Luftfororeningar/

