
S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Plats och tid: Sammanträdesrum Grå, 2019-01-22, kl. 14:00-14.45 

Beslutande: Tomas Fjellner (M) 
Hans-Ake Jönsson (C) 
Magnus J ansson (S) 
Patrik Ohlsson (SD) 
Magnus N son Engelbäck (M) 
Per Skantz (M) 
BrittMarie Hansson (S) 
Fredrik Thörning (M) 
Alexander Johnsson (SD) 
Anita Rosen (L) 
Tommy Jönsson (S) 
Nicklas Oddson (Iill) 
Kristian Nordin (V) 

Ersättare: Alf Carlsson (M) 
Anders Kälisttöm (C) 
Anders Ingvarsson (SD) 
Anne Petersson Strömbäck (Iill) 
Gert Nilsson (S) 
Helena Böcker (MP) 
Sven Aidemark (L) 
Roy Ekstrand (S) 
Linda Liberg (M) 

Övriga närvarande: Mikael Fritzon, HU-chef Samhälle 
Nermina Crnkic, planeringschef Samhälle 
Linda Wahlström, nämndsekreterare 

Utses att justera: Hans-Ake Jönsson, Magnus Jonsson Paragrafer: 1-1 O 
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l Utdragsbestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum: 2019-01-22 

Datum för anslags uppsättande: 2019-01-25 

Datum för anslags nedtagande: 2019-02-15 

U n derskrift 

stadshuset i Ängelholm 

·~"'c9-~ w~ 
Förvaringsplats för protokollet: 

Linda Wahlström 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Salllhällsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

§ 1 V al av två justeringspersoner samt datum och tid för justeringen 

§2 Godkännade av dagordningen 

§3 Detaljplan, Rebbelberga 25:12, granskning 

§4 Detaljplan, Fågelsången 3 m fl. antagande 

§5 Detaljplan, Idegranen 11, antagande 

§6 Detaljplan, sadelmakaren 7, antagande 

§7 Turordning för ersättare från annat parti 

§8 Aterrapportering Intern kontroll2018 

§9 Delegationsbeslut 2019 

§ 10 Domstols- och myndighetsbeslut 2019 till 
samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 

~l Utdragsbestyrkande 
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2019/30 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 1 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

D nr: 

Val av två justeringspersoner samt datum och tid för justeringen 

Ärendebeskrivning 
Nämndens protokoll ska justeras av ordföranden och två justerare. 

Beslut 
1. Till att justera dagens protokoll utses Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S). 

2. Justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm torsdagen den 24 januari kl. 16.00. 

~· U t drags bestyrkande 

/ 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN§2 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Godkännande av dagordningen 

Ärendebeskrivning 
Enligt reglementet för nämnden för samhällsbyggnadsnämnden åligger det ordföranden att 
ansvara för nämndens möten och dagordningen till sammanträdena. 

Nämnden har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas. 

Beslut 
Dagordningen godkänns efter justeringen att ärende 8 på dagordningen (svar på 
medborgarförslag ang. parkering vid Klitterhus) utgår från dagens sammanträde. 

~· 
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U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

SBN § 3 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr SBN 2019/15 

Detaljplan, Rebbelberga 25:12, granskning 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti 2018 att godkänna aktuellt förslag till detaljplan 
för samråd. 

Planområdet är beläget i ett industri- och handelsområde i stadsdelen Älvdalen som ligger i 
anslutning till E6/E20 i utkanten av östra Ängelholm. 

Syftet med detaljplanen är att pröva en ändring av markanvändningen för att möjliggöra ny 
verksamhetsbebyggelse. Planförslaget möjliggör för olika typer av verksamheter som har 
begränsad omgivningspåverkan. Användningen skapar förutsättningar för ny varierad 
företagsetablering som kan komplettera redan existerande omkringliggande 
verksamhetsområden. Området har tidigare inrymt en tomatodling som idag är avvecklad och 
tillhörande byggnader är rivna. 

Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 8 oktober till och med 30 oktober 2018. 
Totalt inkom 10 yttranden varav en utan någon erinran. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteudåtande huvuduppdrag samhälle den 11 december 2018 
Plankarta med bestämmelser den 11 december 2018 
Planbeskrivning den 11 december 2018 
Samrådsredogörelse den 11 december 2018 
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll 2019-01-09 § 3 

Föredragande tjänsteperson 
Planarkitekt Amelie Hillåker föredrog ärendet. 

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag från följande: 
BrittMarie Hansson (S), Hans-Ake Jönsson (C), Nicklas Oddsson (KD), Alexander Johnsson 
(SD), Anita Rosen (L), Fredrik Thörning (M). 

U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

att godkänna det upprättade förslaget för granskning 

Protokollsanteckning 
BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S) och Tommy Jönsson (S) lämnar in 
protokollsanteckning enligt nedan: 

På sidan 19 i handlingarna står "Det kommer fortfarande att flnnas möjlighet att anordna in
och utfart mot Älvdalsgatan". Detta anser vi är högst olämpligt eftersom det innebär ökad 
traflk som kan äventyra cyklisternas säkerhet i traflken! 
Dessutom anser vi att eftersom reglementet punkt 1.1 säger att nämnden ska beakta bland 
annat Barnkonventionen i beslut som fattas ska detta redovisas i handlingarna! 
Magnus Johnsson (S) och BrittMarie Hansson (S) 

Kristian Nordin (V) lämnar in protokollsanteckning enligt nedan: 

I nämndens reglemente punkt 1.1 står att nämnden i sina beslut ska beakta hållbar utveckling. 
Därför anser Vänsterpartiet att det tydligt ska redogöras i detaljplanen för hur det tas hänsyn 
till de klimatmål som är uppsatta av Klimatsamverkan Skåne i Klimat- och energistrategi för 
Skåne och Ängelholm kommuns Miljöplan 2014-2021. 

Beslutet expedieras till: 
Huvuduppdrag Samhälle 
Planenheten 

~
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U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

SBN §4 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr SBN 2019/16 

Detaljplan, Fågelsången 3 m fl. antagande 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att pröva ny bostadsbebyggelse ovanpå befintligt parkeringsdäck 
Syftet är också att skapa ett stadsmässigt avslut på centrum och en tryggare miljö utmed 
viktiga stråk. 

Planförslaget innebär ny bostadsbebyggelse om ca 65lägenheter med fortsatt parkering i 
botten. _, n innergård skapas i attraktivt västerläge. tmed Storgatan föreslås en mindre lokal. 

Planenheten flck i uppdrag att pröva planläggning för området och detaljplanen var på samråd 
hösten 2017. Ingen närvarande vid samrådsmötet. Granskningsbeslut togs på delegation den 5 
oktober 2018. Sakägare samt berörda förvaltningar och myndigheter har beretts tillfälle till 
granskning av ärendet genom översändande av handlingar, u-tställning på stadshuset och på 
stadsbiblioteket samt på kommunens hemsida. Granskningen varade från den 11 oktober till 
den 25 oktober 2018. Synpunkter redogörs för i granskningsutlåtande, daterat 12 november 
2018. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 1 O december 2018 
Plankarta med bestämmelser den 12 november 2018 
Planbeskrivning den 12 november 2018 
Samrådsredogörelse den 28 september 2018 
Granskningsutlåtande den 12 november 2018 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 190109 § 4 

Yrkanden 
Bifall till utskottets förslag från följande ledamöter: 
Hans-Åke Jönsson (C), BrittMarie Hansson (S), Alexander Johnsson (SD), Anita Rosen (L), 
Fredrik Thörning (M) samt Kristian Nordin (V). 

~l 
U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Beslut 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta detaljplanen för fastigheten Fågelsången 3m fl 

Protokollsanteckning 
Magnus Jonsson (S), Britt-Marie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S) lämnar in 
protokollsanteckning enligt nedan: 

På sidan 51 står att "Träden kan ersättas". Vi anser att träden skall ersättas. 
Dessutom anser vi att eftersom reglementet punkt 1.1 säger att nämnden ska beakta bland 
annat Barnkonventionen i beslut som fattas ska detta också redovisas i handlingarna! 

Kristian Nordin (V) lämnar in protokollsanteckning enligt nedan: 

I nämndens reglemente punkt 1.1 står att nämnden i sina beslut ska beakta hållbar utveckling. 
Därför anser Vänsterpartiet att det tydligt ska redogöras i detaljplanen för hur det tas hänsyn 
till de klimatmål som är uppsatta av Klimatsamverkan Skåne i Klimat- och energistrategi för 
Skåne och Ängelholm kommuns Miljöplan 2014-2021. 

Beslutet expedieras till: 
Huvuduppdrag Samhälle 
Planenheten 

/ ~ l 
U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § S 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr SBN 2019/17 

Detaljplan, Idegranen 11, antagande 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändning för fastigheten Idegranen 11 så att det 
blir möjligt att använda lokalen för bostads- och centrumändamål, kontor, vård och olika typer 
av tillfällig vistelse. Syftet är även att förtydliga och anpassa gällande plans q-bestämmelse till 
gällande plan och bygglag (2010:900), med syfte att bevara byggnadens kulturhistoriska värden. 

Samråd genomfördes 2018-06-11 till2018-07-02. Totalt inkom sex yttranden i ärendet varav 
tre stycken utan någon erinran. Synpunkter från övriga yttranden medförde endast mindre 
justeringar. Granskning genomfördes 2018-10-23 till2018-11-08. Totalt inkom fem yttranden i 
ärendet varav alla utan någon erinran. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 28 november 2018 
Plankarta med bestämmelser den 28 november 2018 
Planbeskrivning den 28 november 2018 
Granskningsutlåtande den 28 november 2018 
Samrådsredogörelse den 12 september 2018 
Protokoll från samhällsbyggnadsutskottets arbetsutskott 2019-01 -09 § S 

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag från följande ledamöter: 
Magnus Jonsson (S), Hans-Åke Jönsson (C), Fredrik Thörning (M), Anita Rosen (L), 
Nicklas Oddson (KD), Alexander Johnsson (SD), BrittMarie Hansson (S). 

<:!JSt SlgLl-. Utdragsbestyrkande 

/ 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

Beslut 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

Att anta detaljplanen för fastigheten Idegranen 11 

Protokollsanteckning 
Magnus Jonsson (S), Britt-Marie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S) lämnar in 
protokollsanteckning enligt nedan: 

Vi anser att eftersom reglementet punkt 1.1 säger att nämnden ska beakta bland annat 
Barnkonventionen i beslut som fattas ska detta också redovisas i handlingarna! 

Beslutet expedieras till: 
Huvuduppdrag Samhälle 
Planenheten 

Utdragsbestyrkande 



ÄNGELHOLMS 
KOMMUN 

SBN§ 6 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr SBN 2019/18 

Detaljplan, sadelmakaren 7, antagande 

Ärendebeskriv ni ng 
Syftet med detaljplanen är att upphäva tomtindelningen för att göra det möjligt att stycka 
fastigheten i två delar. Syftet är också att reglera byggandets omfattning, placering och 
utförande enligt de bestämmelser som framgår av plankartan. 

Planförslaget godkändes för granskning genom delegation 2018-10-18. 

Granskning genomfördes från den 24 oktober till och med den 7 november 2018. 
Granskningshandlingarna fanns utställda på Stadshuset, på stadsbiblioteket och på 
kommunens hemsida. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutiätande huvuduppdrag samhälle den 5 december 2018 
Plankarta med bestämmelser den 5 december 2018 
Planbeskrivning den 5 december 2018 
Samrådsredogörelse den 18 oktober 2018 
Granskningsudätande den 5 december 2018 
Protokoll från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-01-09 § 6 

Yrkanden 
Bifall till arbetsutskottets förslag från följande ledamöter: 
Hans-Åke Jönsson (C), BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S), 
Alexander Johnsson (SD), Fredrik Thörning (M) och Anita Rosen (L). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

att anta detaljplanen för sadelmakaren 7 

Beslutet expedieras till: 
Huvuduppdrag Samhälle 
Planenheten 

~gn. 

/ .... 

U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN§ 7 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr SBN 2019/20 

Turordning för ersättare från annat parti 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av ny mandatperiod har inletts för samhällsbyggnadsnämnden bör densamma 
fatta beslut om att fastställa turordning för tjänstgörande ersättare från annat parti än det egna. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteudåtande, nämndkansliet, 15 januari 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att vid förhinder för ledamöter och då ersättare från eget parti ej kan tjänstgöra ska ersättare 
från andra partier kallas in enligt nedan. 

färM -C,L,KD,MP 
för C - L, KD, MP, M 
för L - KD, MP, M, C 
för KD - MP, M, C, L 
för MP-
för S 
för V - S 
för SD -

Beslutet expedieras till: 
Nämndkansliet 

Utdrags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 8 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr SBN 2019/14 

Återrapportering Intern kontroll 2018 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll policyn fastställdes hösten 2017 av kommunfulhnäktige. Policyn syftar till att 
säkerställa att nämnderna och de kommunala bolagen upprätthåller en tillfredställande intern 
kontroll för att med en rimlig grad följa upp att följande övergripande mål uppnås: 

• Verksamhetsen bedrivs ändamålsenligt och konstadseffektivt 

• Att ekonomisk rapportering och information om verksamheten är tillförlitlig 
• Efterlevnad av lagar, föreskrifter, riktlinjer och instruktioner är tillfredställande 

Internkontrollplan 2018 för huvuduppdrag Samhälle antogs i kommunstyrelsen den 26 
september 2018. Aterrapportering av huvuduppdrag Samhälles internkontroll 2018 har gjorts 
enligt bifogade bilagor. 

Den interna kontrollen som utförts visar på att huvuduppdrag Samhälle har genomfört sina 
verksamheter på ett sätt som stämmer med verksamheternas uppdrag. Inom flera områden 
kan vi dock se att det har funnits avvikelser. Hantering av avvikelserna har antingen redan 
åtgärdats eller så är åtgärd inplanerad i närtid. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 7 januari 2019 
Rapport internkontroll huvuduppdrag Samhälle 2018 
Rapport internkontroll Miljö och Bygg 2018 

U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

Yrkanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Följande personer yrkar bifall till att godkänna återrapportering av internkontroll2018: 
Hans-Åke Jönsson (C), Fredrik Thörning (M), Anita Rosen (L) och 
Alexander Johnsson (SD). 

Beslut 
Samhälls byggnadsnämnden beslutar 

att godkänna återrapporteringen av internkontroll 2018. 

Beslutet expedieras till: 
Huvuduppdrag samhälle 

U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN§ 9 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr SBN 2019/6 

Anmälan av delegationsbeslut 2019 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av nedanstående delegationsbeslut: 

Bostadsanpassningsbidrag 181201-181231 
Bygglovsenheten 181201-181231 

~· 
/ 

U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

SBN § 10 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Dnr SBN 2019/30 

Domstols- och myndighetsbeslut 2019 till 
samhällsbyggnadsnämnden för kännedom 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden lägger nedan redovisade domstols- och myndighetsbeslut till 
handlingarna. 

a. Mark- och miljödomstolens dom 2018-11-27, mål nr P 3012-18, gällande positivt 
förhandsbesked för nybyggnadavenbostadshus med häststall m.m. på fastigheten  

 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

b. Länsstyrelsens beslut 2018-11-30, dnr 526-34366-2018, gällande överprövning av 
myndighetsnämndens beslut avseende strandskyddsdispens för Attefallshus på fastigheten 

 
Länsstyrelsen beslutar att överpröva myndighetsnämndens beslut om strandskyddsdispens, 
och begär in komplettering i ärendet. 

c. Länsstyrelsens beslut 2018-12-18, dnr 526-34366-2018, gällande beslut om ändring av 
myndighetens beslut avseende strandskyddsdispens för Attefallshus på fastigheten 

 
Länsstyrelsen ändrar myndighetsnämndens beslut genom att besluta om tomtplats. 
Kommunens beslut att medge dispens från strandskyddet för byggnation av Attefallshus står 
fast. 

~
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l~ 

U t drags bestyrkande 



ÄNGELHOLMs 
KOMMUN 

S~NTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 2019-01-22 

Samhällsbyggnadsnämnden 

d. Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-09, mål nr P 5882-18, gällande bygglov för 
uppförande av två vindkraftverk samt teknikbyggnader på fastigheten . 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

e. Mark- och miljööverdomstolens protokoll2018-12-12, mål nr P 9914-18, gällande 
tidsbegränsat bygglov för paviljonger på fastigheten  ; nu fråga 
om prövningstillstånd. 
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens 
avgörande står därför fast. 

f. Mark- och miljööverdomstolens protokoll2018-12-12, mål nr P 9907-18, gällande 
tillsynsärende om att paviljonger på fastigheten ,  olovligen 
tagits i bruk; nu fråga om avvisning. 
Mark- och miljööverdomstolen avvisar överklagandet. 

g. Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-10, mål nr P 5004-18, gällande bygg- och 
rivningslov på fastigheten  
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena. 

~· 

/ 

U t drags bestyrkande 




