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Pernilla Theselius, tf planchef 
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Carl Fogelklou, planarkitekt 
Amelie Hillåker, planarkitekt 
Robin Eskilsson, bygglovshandläggare 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare 
Björn Adlerberth, trafikingenför 
Annika Enberg, enhetschef 
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Hans-Åke Jönsson(C), Justeringsperson 
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Daniel Sjölin, Sekreterare 
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Innehållsförteckning 
 
§ Ärendebeskrivning Dnr.  

 

199 Val av justeringspersoner och dag för justering 

200 Godkännande av dagordningen 

201 Ändringar i åtgärdsplan bygglov 

202 Lär-domar 

203 Information om kartläggning av invasiva arter 

204 Uppföljning av beslut att bygga hundhägn varje år 

205 Information om planbesked detaljplan Äspenäs 2:87 

206 Planbesked-Detaljplan Ängelholm 5:53 

207 Skriftlig information om Ängelholmspaketet 

208 Skriflig information från verksamhetschef Anna Thott 

209 Beslut om samråd -Detaljplan Magnarp 6:9 

210 Beslut om antagande - Detaljplan Vejby 266:5 

211 Granen 12 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

212 Hunseröd 1:12 Påbörjad utan startbesked 

213 Luntertun 1:41 Ovårdad tomt, uppställning av fordon 

214 Magnarp 58:49 Ansökan om uppförande av mur 

215 Förslag på nya linjesträckningar för stadsbusstrafiken samt linje 503 

216 Måltid prislista 
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219 Ängelholmsförslaget - Hårdgjord lekyta på Epadalen 

220 Ängelholmsförslaget - Trafiksäkerhet och en trevligare Stadspark 

221 Kännedomsärenden 

222 Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 199  

Val av justeringspersoner och dag för justering 

Hans-Åke Jönsson(C) och Magnus Jonsson(S) föreslås som justeringspersoner och 
att dag för justering blir 2022-10-21. 
 

 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att utse Hans-Åke Jönsson(C) och Magnus Jonsson (S) till justeringspersoner och 
att dag för justering blir 2022-10-21. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 200  

Godkännande av dagordningen 

Följande ändringar av dagordningen föreslås: 
 
-Ändringar i åtgärdsplan bygglov blir beslutsärende och inte informationsärende 
- Bygglovsärendet Vejby 11:14 utgår från dagordningen 

 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att med ovanstående ändringar godkänna dagordningen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 201 Dnr: SBN 2020/120, KS 2021/284 

Ändringar i utförandemånad i 
Samhällsbyggnadsnämndens åtgärdsplan 
bygglovsprocessen 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har den 13 september 2022, §166/2022, beslutat om en 
åtgärdsplan för nämnden avseende bygglovsprocessen. I åtgärdsplanen slås fast 
vilka åtgärder som ska genomföras, när samt vem som är ansvarig för dessa. Det 
har konstaterats att vissa åtgärder inte kommer att kunna genomföras enligt plan 
utan måste senareläggas. Huvuduppdrag Samhälle föreslår därför nya deadlines för 
dessa åtgärder samt att i det fall åtgärder behöver flyttas fram men kommer att ske 
inom sex månader efter beslutad deadline räcker det fortsättningsvis att nämnden 
informeras. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, daterat 2022-11-11 
• Beslutad åtgärdsplan 
• Förslag på åtgärdsplan med föreslagna förändringar 

 

Föredragande tjänsteperson 
Pernilla Fahlstedt, chef Samhälle 

Yrkande 
Staffan Laurell(M), Magnus Jonsson(S) och Hans-Åke Jönsson(C) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  revidera Åtgärdsplan för Samhällsbyggnadsnämnden avseende 
uppmärksammad förbättringspotential efter genomlysning av 
bygglovsprocessen enligt framlagt förslag, samt 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att i de fall åtgärder i densamma åtgärdsplan fortsättningsvis behöver 
senareläggas upp till maximalt sex månader, räcker det med att nämnden 
skriftligen informeras. 

 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle 
• Kommunstyrelsen för kännedom 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 202 

Lär-domar  

Veronica Kippner, enhetschef, informerar om aktuella domar från verksamheten. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 203  

Information om kartläggning av invasiva arter 

Maria Thyr, kommunekolog, informerar om genomförd kartläggning av invasiva 
arter i kommunen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 204  

Uppföljning av beslut att bygga hundhägn varje år 

Jacob Pinotti, enhetschef, informerar om arbetet med att planera för olika 
placeringar för hundhägn i kommunen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 205 Dnr. SBN 2022/147,  

Information om planbesked detaljplan Äspenäs 2:87 

Pernilla Theselius, tf planchef, informerar om ärende gällande planbesked för 
detaljplan Äspenäs 2:87. 
 
 
 
 
 

Protokollsanteckning 
Ärendet är ett informationsärende. Det sätter dock fingret på behovet av att bygga 
ut va till området. För detta finns nu en plan. Det är viktigt att den nu fullföljs 
enligt plan så att både nu boende och ett utökat boende kan planeras om ett antal 
år. 

/Hans-Åke Jönsson (C) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 206 Dnr. SBN 2022/159,  

Planbesked-Detaljplan Ängelholm 5:53 

Malin Haraldsson, planarkitekt, informerar om planbesked för detaljplan 
Ängelholm 5:53. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 207  

Skriftlig information om Ängelholmspaketet 

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om Ängelholmspaketet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 208  

Skriflig information från verksamhetschef Anna Thott 

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information från verksamhetschef Anna 
Thott. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 209               Dnr. SBN 2020/93, PL 20–0003, KS 2020/203 

Beslut om samråd -Detaljplan Magnarp 6:9 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av ny 
bostadsbebyggelse i form av enbostadshus. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 12 augusti 2020 § 167 att uppdra åt Planenheten 
att planlägga området. 
 
Planenheten föreslår att godkänna förslaget för samråd. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 24 oktober 2022 

• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 24 oktober 2022 

• Bilaga 2. Planbeskrivning den 24 oktober 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Carl Fogelklou, planarkitekt 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson(C), Magnus Jonsson(S), Stephan Persson Tyrling(M), Alexander 
Johnsson(SD), BrittMarie Hansson (S) och Anton Nyroos(S) yrkar bifall till 
föreslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna det upprättade förslaget för samråd, samt 

att detaljplanens genomförande ej bedöms medföra sådan betydande miljöpåver-
kan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle 
• Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 210 Dnr. SBN 2021/46, KS 2021/79, PL 
21-0007 

Beslut om antagande - Detaljplan Vejby 266:5 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget på gamla Sommarsol-området i Vejbystrand, som ligger 
cirka 14 kilometer nordväst om Ängelholms tätort. 

Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för en integrerad skola med totalt 
210 förskole- och grundskoleelever f-6, samt för bostäder i form av fem radhus, 
kedjehus eller parhus. 
 
Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd från den 26 januari till och med 16 
februari 2022. Efter samrådet fattades beslut om att utöka planuppdraget, och 
planförslaget reviderades utifrån ny avgränsning och markanvändning. 
Planförslaget var utsänt på granskning från den 20 maj till och med 14 juni 2022. 
Efter granskningen har endast mindre ändringar gjorts. 
 
Planenheten föreslår nu att detaljplanen ska antas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande Huvuduppdrag samhälle den 7 november 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 29 oktober 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 29 oktober 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 22 april 2022 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 29 oktober 2022 

 

Föredragande tjänsteperson 
Amelie Hillåker 

Yrkande 
Staffan Laurell (M) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

 

18



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå 

att anta detaljplanen för fastigheten Vejby 266:5 m fl, samt 

att  paragrafen förklaras som omedelbart justerad. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle 

• Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 211 Dnr. SBN 2022/173, B 2022-000735 

Granen 12 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad  

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser nybyggnad av komplementbyggnad om 17 m2 byggnadsarea (BYA) 
inom detaljplan B 44. Åtgärden avviker från detaljplanen avseende placering för 
nära fastighetsgräns och närliggande byggnader än vad som är tillåtet enligt 39§ 
byggnadsstadgan (BS 39§). Åtgärden uppfyller inte plan- och bygglagen (PBL) 9 
kap. 30§. 
 
Bygglovsenheten bedömer att avvikelsen inte är en sådan liten avvikelse som avses i 
PBL 9 kap. 31b§. Bygglovsenheten föreslår avslag. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 
1. Ansökan inkommen 2022-08-09 
2. Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2022-08-09  
3. Plan- fasad- och sektionsritning inkommen 2022-08-15 
4. Konstruktionsritning inkommen 2022-08-09 
5. Dimensioneringsrapport inkommen 2022-08-09 
6. Lastvärden  inkommen 2022-08-09 
7. Begäran om beslut av nämnd inkommen 2022-10-06 
8. Svar på granskningsyttrande inkommen 2022-10-13 

Föredragande tjänsteperson 
Robin Eskilsson, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till ansökan med följande motivering: 

”Efter platsbesök kan konstateras att det visserligen är möjligt rent bokstavligt att” 
placera föreslaget växthus på annan plats på fastigheten, men att detta skulle 
innebära att ett större karaktärsskapande träd skulle behöva fällas. Skadan detta 
skulle innebära i form av omgivningspåverkan gör att det går att säga att annan 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

möjlig plats till placering saknas och att det därför är motiverat att kalla det för 
synnerligt skäl att göra avsteg från byggnadsstadgan.  

Hans-Åke Jönsson(C), Bo Salomonsson(SD), Stephan Persson Tyrling(M) och 
Sven Aidemark(L) bifaller Tomas Fjellners yrkande. 

Magnus Jonsson(S) och BrittMarie Hansson(S) yrkar på avslag i enlighet med 
förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill 
bifalla bygglovsansökan. Votering begärs och verkställs. Den som vill bifalla  
ordförandeförslaget röstar JA och den som röstar på förslaget från tjänsteutlåtandet 
röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 9 JA-röster och 4 Nej-röster. De som 
röstade JA var: Hans-Åke Jönsson(C), Staffan Laurell(M), Per Skantz(M), Bo 
Salomonsson(SD), Alexander Johnsson(SD), Helena Böcker(MP), Sven 
Aidemark(L), Stephan Persson Tyrling(M) och Tomas Fjellner (M). De som röstade 
NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos(S) och Benny 
Persson(V).  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att bifalla ansökan om bygglov. 

Reservation 
Vi socialdemokrater ställer oss frågande till ordförandeförslaget som läggs på 
SBN:S möte den 15 november.  

Att ordförande börjar sitt anförande med att han har gjort privat besök, ett 
platsbesök, är uppenbarligen en bekräftelse på att Tomas Fjellner inte har tagit till 
sig av den kritik som EY har belyst i sin genomlysning av SBN.  I andra hand 
undrar vi hur ordförande väljer att avvisa de planbestämmelser som 
kommunfullmäktige i Ängelholm har beslutat om.  

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos(S) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 212 Dnr. SBN 2022/171, B 2021-000874 

Hunseröd 1:12 Påbörjad utan startbesked  

Ärendebeskrivning 
Ett fritidshus har byggts mellan juni 2019 och 2020 utan startbesked. Ett 
startbesked medgavs i efterhand 2020-10-10.  
 
Bygglovsenheten föreslår nämnden att 

• ta ut en sanktionsavgift om 45 053 kr.  
• förelägga fastighetsägaren att komma in med nödvändiga handlingar inför 

ett interimistiskt slutbesked. Föreläggandet förenas med ett löpande vite om 
1 000kr/månad. 

• förbjuda användning av byggnaden. Förbudet förenas med ett vite om 
8 000 kr/månad. 

• Sanktionsavgifterna, föreläggandet och användningsförbudet börjar gälla 
först när beslut har vunnit laga kraft. 
  

Beslutsunderlag 
• 1. Tjänsteutlåtande 
• 2. Bilaga 1, platsbesök (anteckning) inkommen 2021-09-03 
• 3. Bilaga 2, platsbesök (bilder) inkommen 2021-09-03 
• 4. Bilaga 3, sanktionsavgift   
• 5. Bilaga 4, åtgärdsföreläggande enligt PBL 11:19 
• 6. Bilaga 5, användningsförbud enligt PBL 11:33 

   

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Jäv 
Helena Böcker(MP) och Jennie Fredriksson(S) meddelar jäv och närvarar inte 
under denna paragraf. Anders Källström (M) tjänstgör istället för Helena 
Böcker(M). 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Staffan Laurell(M), Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Alexander 
Johnsson(SD), Benny Persson(V), Anton Nyroos(S) och Anders Källström(M) 
yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att ta ut en byggsanktionsavgift på 45 053 kr från  

  
Byggsanktionsavgiften ska betalas inom två månader efter det att beslutet vunnit 
laga kraft (PBL 11 kap. 51 och 61§§). 
 
att förelägga ), att komma in med 
följande handlingar: 

• Brandskydd mellan byggnader ska uppfyllas i brandklass EI60. 
• Utlåtande från kontrollansvarig 
• Verifierad kontrollplan 
• Brandskyddsdokumentation 
• Intyg avseende luftflödesmätning 

 
Handlingarna ska komma in senast 4 veckor från att detta beslut har vunnit laga 
kraft. Föreläggandet förenas med löpande vite om 1 000 kr för varje månad som 
förelagd åtgärd ej utförs (PBL 11 kap. 19 och 37§§),  
 
att förbjuda att byggnaden, som är föremål för detta tillsynsärende, används. 
Förbjudet börjar gälla när detta beslut har vunnit laga kraft. Förbudet förenas med 
löpande vite om 8 000 kr för varje månad som byggnaden, som är föremål för detta 
tillsynsärende, används (PBL 11 kap. 33, 37 och 38§§),  
 
att ovan beslut genast skickas till inskrivningsmyndighet oavsett om detta beslut 
överklagas (PBL 11 kap. 40§), samt  
 
att delegera till verksamhetschefen Samhällsbyggnad möjligheten att ansöka om 
utdömande av vite till mark- och miljödomstolen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägare via Bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 213 Dnr. SBN 2022/172, B 2020-000906 

Luntertun 1:41 Ovårdad tomt, uppställning av fordon  

Ärendebeskrivning 
Sedan 2006 har några fordon ställs upp på fastigheten Luntertun 1:41, nedan kallad 
”fastigheten”. Bygglovsenheten kan konstatera att några fordon har avvecklats 
sedan dess. Efter platsbesök kan Bygglovsenheten konstatera att det finns 3 bilar 
och ett släp kvar. Utifrån praxis ska dessa avvecklas från fastigheten. 
Bygglovsenheten föreslår nämnden att besluta om att förelägga fastighetsägaren att 
avveckla nu resterande fordon. Föreläggandet belastas med ett löpande vite om 
1 000 kr per månad och per fordon. 

Beslutsunderlag 
• 1. Tjänsteutlåtande 
• 2. Bilaga 1, anmälan september 2020 inkommen 2020-09-20 
• 3. Bilaga 2, anmälan juni 2021 inkommen 2021-06-21 
• 4. Bilaga 3, platsbesök rapport 
• 5. Bilaga 4, fordonsuppgifter för NOO 097 
• 6. Bilaga 5, fordonsuppgifter för REN 040 
• 7. Bilaga 6, fordonsuppgifter för UHB 280 
• 8. Bilaga 7, fordonsuppgifter för GRR 088 
• 9. Bilaga 8, åtgärdsföreläggande enligt PBL 11:19. 

 

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S), Tomas Fjellner(M), BrittMarie Hansson(S) och Alexander 
Johnsson(SD) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att förelägga ), att vidta följande åtgärder: 
• Avveckla släpet med registreringsnummer NOO 097, 
• Avveckla fordon med registreringsnummer REN 040, 
• Avveckla fordon med registreringsnummer UHB 280, 
• Avveckla fordon med registreringsnummer GRR 088, 

från fastigheten Luntertun 1:41. 
(Åtgärderna förklaras tydligare i bilagan 8)  
 
Åtgärderna ska vara vidtagna inom 12 veckor från det att beslutet har vunnit laga 
kraft.  
 
Föreläggandet förenas med löpande vite om 1 000 kr per fordon/släp för varje 
månad som åtgärderna inte har utförts (PBL 11 kap 19 och 37§§). 
 
att beslutet skickas till inskrivningsmyndighet även om det överklagas (PBL 11 kap. 
40 §), samt 
 
att delegera till Verksamhetschefen Samhällsbyggnad möjligheten att ansöka om 
utdömande av vite till Mark- och miljödomstolen. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägaren via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 214 Dnr. SBN 2022/170, B 2022-000795 

Magnarp 58:49 Ansökan om uppförande av mur  

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bygglov för uppförande av mur på prickmark. Muren placeras i sin 
helhet på prickmark som inte får bebyggas mot gata med en höjd på 0,8 meter och 
en sammanlagd längd på 50,7 meter.   
 
Bygglovsenheten föreslår avslag. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande              upprättat 2022-10-11 
• Ansökan inkommen 2022-08-30 
• Situationsplan inkommen 2022-08-30 
• Fasadritning inkommen 2022-08-30 
• Brev till nämnden inkommen 2022-08-30 
• Svar på granskningsyttrande inkommen 2022-09-30 

Föredragande tjänsteperson 
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Tomas Fjellner (M) yrkar på bifall till bygglovsansökan med följande motivering: 

Efter platsbesök kan konstateras att det i omgivningen finns ett flertal murar, som 
på många sätt liknar dem som sökande vill uppföra. Området karakteriseras av att 
det är just murar som angränsar fastigheterna mot omgivningen. Några av murarna 
är under 50 centimeter, eller tangerar detta mått, vilket enligt praxis inte kräver 
bygglov, medan andra är - i alla fall – upplevs som högre. Det kan konstateras att 
utformning och höjd skiljer sig åt, beroende på förutsättningarna på respektive 
fastighet. Den aktuella fastigheten ligger i en sluttning, vilket gör att upplevelsen av 
en lägre mur blir att den inte uppfattas som att den på ett tillräckligt sätt avgränsar 
fastigheten. Därför är det motiverat att betrakta föreslagen murhöjd som en mindre 
avvikelse och med den motiveringen tillsammans med anpassningen till platsen och 
dess förutsättningar, besluta att medge bygglov. 
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2022-11-15 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Hans-Åke Jönsson(C), Sven Aidemark(L) och Stephan Persson Tyrling(M) yrkar 
bifall till Tomas Fjellners yrkande. 

Magnus Jonsson(S), Alexander Johnsson(SD) och BrittMarie Hansson(S) yrkar 
bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill bifalla 
hans eget yrkande. Votering begärs och verkställs. Den som vill rösta för att bifalla 
bygglovsansökan röstar JA och den som vill avslå densamma röstar NEJ. Resultatet 
av omröstningen blev 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-
Åke Jönsson(C), Per Skantz (M), Staffan Laurell(M), Helena Böcker(MP), Sven 
Aidemark(L), Stephan Persson Tyrling(M) och Tomas Fjellner (M). De som röstade 
NEJ var: Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos(S), Benny 
Persson(V), Alexander Johnsson(SD) och Bo Salomonsson(SD). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att bifalla ansökan om bygglov. 

Reservation 
Att Tomas Fjellner väljer att på sittande möte att komma med ett eget 
förslag gällande prickmark i detaljplan som fullmäktige i Ängelholms kommun har 
antaget är anmärkningsvärt. Att ordförande samt majoriteten i SBN väljer att 
bortse från vad som är antaget i kommunfullmäktige samt att bortse från gällande 
lagstiftning i PBL.  

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S) 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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SBN § 215 Dnr. SBN 2022/150,  

Förslag på nya linjesträckningar för stadsbusstrafiken 
samt linje 503  

Ärendebeskrivning 
Skånetrafiken har tillsammans med huvuduppdrag Samhälle tagit fram ett förslag 
över nya linjesträckningar för stadsbusstrafiken som föreslås börja gälla från och 
med december 2023.  

Översynen har bland annat initierats som en del i att få fler att åka kollektivt, av att 
linje 503 ska dras in och för att bryta den negativa resandeutveckling som varit med 
stadsbusstrafiken, genom ett stadsbussnät som fler använder sig av.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-09-30 

Föredragande tjänsteperson 
Björn Adlerberth, trafikingenjör 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson(S) yrkar på återremiss för att vidare utreda sträckningen på linje 
1, för att bättre tillgodose bland annat kopplingen till campus och en bättre 
helgtrafik 

Staffan Laurell(M) och Alexander Johnsson(SD) bifaller detta yrkande.  

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för att bland annat på linje 1 bättre beakta kopplingen 
till campus samt en bättre helgtrafik. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Stadsmiljöenheten 
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SBN § 216 Dnr. SBN 2022/155,  

Måltid prislista 

Ärendebeskrivning 
Utförarservice måltid har sedan flera år tillbaka mindre försäljning till besökare i 
restauranger på vårdboende och gymnasieskolor. Prislistorna är inte uppdaterade på 
flera år. Huvuduppdrag Samhälle har tagit fram ett förslag på uppdaterad prislista 
som föreslås gälla från 1 december 2022.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 27 september 2022. 

• Förslag prislista att gälla från 1 december 2022. 

Föredragande tjänsteperson 
Annika Enberg, enhetschef 

Yrkande 
Staffan Laurell(M), Stephan Persson Tyrling(M), BrittMarie Hansson(S), Hans-Åke 
Jönsson(C) och Bo Salomonsson(SD) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att prislista för försäljning inom måltid ska gälla från och med 1 december 2022,  

att prislistan regleras årligen per den 1 januari med KPI, samt 

att första indexregleringen sker 1 januari 2024. 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle Utförarservice 
• Huvuduppdrag Hälsa 
• Huvuduppdrag Lärarande och familj 
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SBN § 217 Dnr. SBN 2022/38,  

Återrapportering av uppdrag att utreda hundhägn 
inom Nybroskogen eller Kronoskogen  

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun fastigheten Ängelholm 3:137, 
i folkmun kallad Kronoskogen och Nybroskogen. Hösten 2019 lämnade 
kommunstyrelsen i uppdrag åt styrgruppen för fastighetsfrågor att bereda ett 
förslag till plan för skogsvård och användning av Kronoskogen och Nybroskogen. 
 
I oktober 2021 presenterades rapporten Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för 
skogsvård och användning för kommunstyrelsen som uppdrog åt styrgruppen för 
fastighetsfrågor att genomföra en medborgardialog med rapporten som 
utgångspunkt. 

Beslutsunderlag 
• Redovisad presentation 2022-09-28 

Föredragande tjänsteperson 
Jacob Pinotti, enhetschef 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S), Staffan Laurell(M) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna den nya platsen i Nybroskogen för anläggandet av ett hundhägn,  

att  detta beslut ersätter samhällsbyggnadsnämndens tidigare beslut från 2022-10-
11, § 193, samt 

att informera kommunstyrelsen om den nya platsen i Nybroskogen 
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Beslutet expedieras till: 

• Samhälle/Stadsmiljö 
• Kommunstyrelsen 
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SBN § 218 Dnr. SBN 2022/115,  

Ängelholmsförslaget - Belysning vid grönområde i 
Munka-Ljungby 

Ärendebeskrivning 
Det har inkommit ett Ängelholmsförslag som uppmärksammar ett parkområde i 
Munka Ljungby som i dagsläget helt saknar belysning. Parkområdet sträcker sig 
från Linnés gata till Munkhällagatan och innehåller ett promenad- och cykelstråk 
som används flitigt av byns barn och unga, samt en lekplats och en fotbollsplan. 
För att öka tryggheten och trivseln i området föreslår förslagsställaren belysning 
längs hela parken.  

Förslaget är inlämnat den 25 Maj 2022 och det har fått 53 antal röster.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande från Stadsmiljöenheten daterat den 10 oktober 2022  
• Ängelholmsförslag – Belysning grönområde i Munka-Ljungby, inkommit den 

25 Maj 2022 
 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  godkänna Ängelholmsförslaget och att det anläggs belysning i parkområdet 
mellan Linnés gata och Munkhällagatan. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Stadsmiljöenheten 
• Förslagsställaren 
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SBN § 219 Dnr. SBN 2021/50,  

Ängelholmsförslaget - Hårdgjord lekyta på Epadalen 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande önskan om utökade 
lekmöjligheter vid lekplatsen. Förslagsställaren föreslår att man anlägger en 
asfaltsyta så att man kan spela landhockey eller basket vid lekplatsen.  

Förslaget är inlämnat den 21/12-2020 och det har fått 58 antal röster.  

Beslutsunderlag 
 

-Tjänsteutlåtande från Stadsmiljöenheten daterat den 31 oktober 2022  
-Beslutsunderlag  
-Ängelholmsförslag – Epadalens barn 

 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S) och Staffan Laurell(M) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att avslå Ängelholmsförslaget om utökade lekmöjligheter vid lekplatsen. 

 

Beslutet ska expedieras till 
Stadsmiljöenheten 
Förslagsställaren 
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SBN § 220 Dnr. SBN 2022/110,  

Ängelholmsförslaget - Trafiksäkerhet och en 
trevligare Stadspark 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande trafiksäkerhet och trevligare 
stadspark. Förslagsställaren föreslår att man ska ta bort häcken som finns i      
Stadsparken och anlägga en cykel och gångväg längs Skolgatan. Detta för att få en 
öppnar och trevligare Stadspark samt att öka trafiksäkerheten för cyklister och 
gångtrafikanter. 

Förslaget är inlämnat den 17 april 2022 och det har fått 57 röster.                        
Ett Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 28 oktober 2022. 

• Ängelholmsförslag – trafiksäkerhet och trevligare stadspark daterat 17 april 
2022 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anse Ängelholmsförslaget – trafiksäkerhet och trevligare stadspark               
är besvarat 

 

Beslutet ska expedieras till 
Förslagsställaren via kommunens webbplats 
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SBN § 221 Dnr. SBN 2021/12,  

Kännedomsärenden 

a. Länsstyrelsens beslut 2022-10-06, dnr 403-17188-2022 gällande B 21-
1236 bygglov för nybyggnad av butiksbyggnad på fastigheten 
Vejby 249:1, Vejbyslätts bygata 29. 
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet. 
 

b. Länsstyrelsens beslut 2022-10-07, dnr 403-16482-2022 gällande B 21-
1294 bygglov för tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten 
Granstedt 1, Västra Vårvägen 4. Länsstyrelsen upphäver det 
överklagade beslutet. 
 

c. Länsstyrelsens beslut 2022-10-07, dnr 403-24700-2022 gällandeB 22-
0600 överklagande från flertal klaganden, av beslut om bygglov för  
nybyggnad av offentlig toalett på fastigheten Ängelholm 6:12, 
Nyhemsgatan/Nyhemsleden. Länsstyrelsen avvisar och avslår 
överklagandena. 
 

d. Länsstyrelsens beslut 2022-10-11, dnr 403-36385-2022 gällandeB 22-
0600 överklagande från en klagande, av beslut om bygglov för  
nybyggnad av offentlig toalett på fastigheten Ängelholm 6:12, 
Nyhemsgatan/Nyhemsleden. Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
 

e. Länsstyrelsens beslut 2022-10-17, dnr 403-34493-2022 gällande B 
22-0654 ett beviljat bygglov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten  
Hålebäckseröd 3:90, Hulebäckserödsvägen 251. Länsstyrelsen avslår 
överklagandet 
 

f. Mark- och miljödomstolens dom 2022-10-18, mål nr P 795-22 B 21-
1069 gällande överklagande av negativt förhandsbesked för  
nyuppförande av enbostadshus på fastigheten Tåstarp 3:9,  
Gånarps Backaväg 452. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. 
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g. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2022-09-29, mål nr M 5978-22 
gällande ansökan enligt miljöbalken om tillstånd att utvinna sand m.m.  
inom Skälderviken; nu fråga om prövningstillstånd 
Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd 
 

h. Länsstyrelsens beslut 2022-10-11, dnr 505-6671-2022, gällande 
överklagande av beslut om anvisande av plats för hämtning av 
hushållsavfall på fastigheten Bonde 10. 
Länsstyrelsen avvisar överklagandet. 
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SBN § 222 Dnr. SBN 2021/10,  

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 

-Delegationslista bygg oktober 2022 
-Delegationslista LTF oktober 2022 
-Delegationslista BAB oktober 2022 
- Protokoll SBN-Au 2022-10-25 
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