
ÄNGELHoLMS
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKO LL

Sammanträdesdatum 2019 -03 -79

Samhällsbyggnadsnämnden

ïgÅke;önrron,MagnusJonsson Pangtafetz 25-43

Plats och tid: Sammanträdesrum G râ, 20 1.9 -03- 1 9, kl. 1 4:00 - 1 6.20

Beslutande: Tomas Fjellner (t\Q
Uans-,A.keJonsson (C)
Magnus Jonsson (S)

Patrik Ohlsson (SD)
Magnus Nson Engelbäck (Nf
Per Skantz (l\zl)

Get Nilsson tjg. ers. för BrittMarie Hansson (S)

Fredrik Thörning (IVf)

Alexander Johnsson (SD)
Anita Rosén (L)
TommyJönsson (S)

Nicklas Oddson (I(D)
I(ristian Nordin (V)

Ersättare: Alf Carlsson (lV!
Anders IÇillström (C)
Anne Petersson Strömbäck (KD)
Helena Böcker (MP)
Sven Aidemark (L)
Roy Ekstrand (S)

Linda Liberg (VI;

Övdga närvarande: Mikael Fntzon,huvuduppdragschef samhälle
Nermina Crnkic, planeringschef samhälle
Linda \I/ahlström, nämndsekreterare

IJtses att iustera:

Sekteterare ,-.9*
Linda W

Ordförande

Just. sign. lJtdragsbestyrkande

T

Justerare
Hans-,{keJ Magnus Jonss



ANGELHOLfiS
KOMMUN

Datum för anslags uppsättande:

Datum för anslags nedtagande;

Förvaringsplats för protokollet:

SAMI,TANTNÄOCS PROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019 -03 -19

Samhällsbyggnadsnämnden

2019-04-02

201.9-04-23

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanttädesdatum: 2019-03-19

Undemkrift

S¡4dshuset i Ängelholm

Xj,,.,.0-.t.\-Ð
Linda Wahlström
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Utdragsbestyrkande



SAMMANTnÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -03 - 19

Samhällsbyggnadsnämnden

ÀNGELHoLMS
KOMMUN

Innehållsförteckning

Upprop

25 Yalav justeringspersoner SBN 2019

26 Godkännande av dagordningen SBN 2019

27 Informationsärenden SBN 2019

28 Detaljplan Mars 1 - beslut om granskning

29 Internbudget 201,9

30 Budgetuppföljningl,/2019 - kommer att kompletteras med
bllaga 1 senare

31,   - Olovligt byggande

32   - Olovligt byggande

33 Revideringav Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning

34 Delegering av beslut om granskning samt förslag till beslut om
antagande gällande Detaljplan för del av Ängelholm 3:1,39,
Hälsohotellet

35 Svar på initiativärende rörande byggnation enligt Etapp 1

36 Behovsutredning20l,g-2021. samttillsynsplan enligt miljöbalken
201 9 avseende strandskydd

37 Medborgarförslag rörande Hundrastgård i Skäldeniken

38 Medborgarförslag rörande "Röjning utmed Rönneå"

39 Medborgarförslagrörandecirkularionsplatsvidkorsningen
I(ungs gårdsleden-Tordön sgaran

40 Medborgarförslag rörande fimpar och utdelande av
fìckaskkoppar.

4l Dataskyddsombudförsamhällsbyggnadsnämnden

20re/s0

2019 /sr

2019 /37

2019 / 49

2019 /1,

201,9/1,

2019 /90

2019/89

2019 / 4

20te /es

2019 /76

2019/94

201,9 /32

2019/33

2019 /34

2019 / 46

lÐ)
L Utdragsbestyrkande

201,9 /91
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SAMMANTRÄOESPROTOKOLL

Sammanträdes datum 2019 -03 -1 9

Samhällsbyggnadsnämnden

.ÃNcsil{olus
KOMMT,JN

43

42 Delegationsbeslut2019 2019/6

2019/30Domstols- och myndighetsbeslut 201,9 tlll
samhällsbyggnadsnämnden för kännedom

Tust. sisn.

,/_ tö
Utdragsbestyrkande



ANGELHOLMS
KOMMTIN

SAMMANTRÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -03 -19

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr. SBN 2019/50sBN S 25

Val av justeringspersoner

Arendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och två justedngspersoner.

Beslut
1. Till att justera dagens protokoll utses Flans-Åke 1önsson och Magnus Jonsson.

2. Justeringen äget rum på nämndkansliet måndagen den 1 april 16.00.

Tust. sisn.<* I

tg
IJtdragsbestyrkande



SAMMANTRÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 201,9 -03 -19

Samhällsbyggnadsnämnden
¡rNcEt,HOLMs

KOMMUN

SBN S 26 Dnr. SBN 2019/51,

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning
Enligt samhällsbyggnadsnämnden reglernente åligger det ordföranden art ansvara för
nämndens möten och dagordningen till sammanträdena.

Utskottet har alt ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

1,. Dagordningen godkänns efter tillägg av extr:l- informationspunkt, Vejby 15:20.

ust.

tA

utdragsbestyrkande



SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanttädesdatum 2019 -03 -1.9

Samhällsbyggnadsnämnden
ANGELHOI-MS

KOMMUN

sBN S 27 Dnr. SBN 201,9/37

lnformationsärenden

1.. Besiktning av fyw i kommunen - Rickard Dahl, gatubelysningsingenjör

2. Inspektion gatubelysnirg - - Rickard Dahl, gatubelysningsingenjör

3. Vårsopning av Gc-v'àgar startar (v.9) - -Jerry Palm, gatuingenjör

4. E-tiänst för bidragsansökan enskilda vãgar - -Jrrty Palm, gatuingenjör

5. Äterrapport av nya regler för enskilda vàgar -J.tty Palm, gatuingenjör

6. Kustvattenrådet Information om nästa tådslag i Ängelholm - Geraldine Thiere
klimat- och hållbarhetsingen j ör

7. Sþfallskarteringen - Geraldine Thiere, klimat- och hållbathetsingenjör

8. Strandfordtingsansökan - Geraldine Thiere, klimat- och hållbarhetsingenjör

9. Bygglovsärende, flerbostadshus Veiby 15:20 - Pernilla Fahlstedt, chef miljö och bygg

-<l** I

b M Utdragsbestytkande



ÄNGELHour{s
KOMMUN

SAMMANTNÄOESPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum 201.9 -03 -1.9

Samhällsbyggnads nämnden

sBN S 28 Dnr. SBN 201,9/49

Detaljplan Mars I - beslut om granskning

Ärendebeskrivning
I{ommunstyrelsen beslutade den 10 oktober 2018 att godkänna förslag till detaljplan föt
samråd. Samråd har nu genomförts och redovisas i upprättad samrådsredogörelse.

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en förtätning med bostäder
inom planområdet. Möjligheterna tjll en mer flexibel markanvändning, utöver bostädet, prövas
även i delar av planområdet. Vidare prövas förutsättningarna föt en mer ändamålsenlig
utformning av trafikmiljön då befintlig gång- och cykelbana behövet flyttas på grund av

förtätningen. Planförslaget redovisas i upptättade planhandlin gar för granskning.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag fiån samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 mars 201,9 S 21,

Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 6 februan 2019
Plankarta med bestämmelser den 6 februarl 201.9

Planbeskrivning den 6 februaú 201.9

Illustrationer inklusive skuggstudier den 30 januaÃ 2019
Samrådstedogörelse den 6 februari 2019

Föredragande tjänsteperson
Planhandläggare Torbjörn Nilsson föredrat ärendet.

Yrkanden
Bifall till att godkänna det upprättade förslaget för granskning från följande:
Nicklas Oddson (I(D), MagnusJonsson (S), AlexanderJohnsson (SD),
trredrik Thörning (Ivf, Anita Rosén p) och Hans-,4.keJonsson (C).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna det upprättade förslaget för granskning

Beslutet expedieras titt:
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten

t/
Utdragsbestyrkande

='J:lsr-sts"
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ÃNGFtLI{ot-Ms
KOMMTJN

SAMMANTRÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -03 -19

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr. SBN 201,9/1sBN $ 29

Internbudget 2019

Ärendebeskrivning
I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om kommunens budget f& är 201,9 samt
planåren 2020-2021..I detta beslut fìck kommunstytelsen i uppdrag att översätta
budgetbeslutet till den nya politiska organisationen som ttädde tktaft201.9-01-01. Det har
kommunstyrelsen gjort i beslut den 13 mars 2019.

Huvuduppdrag Samhälle lämnar htu förslag till internbudget för Samhällsbyggnadsnämnden
för verksamhetsåret 201 9.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 8 mars 2019

Föredragande tjänsteperson
Ekonom Anders IGonfelt föredrar ärendet.

Deltar inte i beslutet
Patrik Ohlsson (SD) och Alexander Johnsson (SD) deltar inte i beslutet

Yrkanden
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteudåtandet från följande:
Hans-Ä.ke;ansson (C), Anita Rosén (Q och Fredrik Thörning (N!

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att fastställa driftbudget för ãtt 2019 enligt tabell 1 ovan

att fastställa investeringsbudgetar för fu 2019 enligt tabell 2 och 3 ovan

Beslutet expedieras till:
Ekonom'{.nders I{ronfelt
Huvuduppdrag samhälle

ust. slgn.

t5
Utdragsbestyrkande



ÃNGELFIoLMS
KOMMUN

SAMMANTnÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -03 -1.9

Samhällsbyggnadsnämnden

Dnr. SBN 2019/1sBN S 30

Budgetuppfötjning 1 12019

Arendebeskrivning
Hur,'uduppdrag Samhälle lämnar budgetuppföljning per den 28 februari 2019 enligt av
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall avseende
både drift- och investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande SBN 2019 /1 den 8 mars 201,9 samtbilaga 1.: Awikelserapport per den 28
februaÅ 201.9.

Föredragande tjänsteperson
Ekonom Anders I{ronfelt föredrar ärendet

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna ar,'vikelserapporten.

Beslutet expedieras titl:
Ekonom Anders lftonfelt
Huvuduppdrag Samhälle

Tust. sisn.
<-* ( Utdragsbestyrkande



SAMMANTnÄoespnoro KoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -03 -19

Samhällsbyggnads nämnden
ANGEI"HOLMS

KOMMUN

sBN S 31 Dnr. SBN 2019/90

  - Olovligt byggande

Ärendebeskrivning
I beslut l\[YN $ 164 ftän den 24 september 2015 (fortsättningsvis benämnt enbart I\{\'Nf $
164), beslutade dåvarande Myndighetsnämnden om rättelseföreläggande som innebar att
objekt på fastigheten     som saknade bygglov skulle rivas.

På grund av ärendets principiella beskaffenhet var det inte möjligt att verkställa rivningen
genom delegationsbeslut så som ursprungligen var avsett eniigt beslut NIYN S 164. Dà{ör
togs verkställandet av rivningen upp vid Myndighetsnämndens sammanträde 2018-12-12, dár
det i beslut lVfY l S 93 beslutades att ärendet skulle återremitteras till bygglovsenheten med
uppdraget att ta fram undedag på uppskattad rivningskostnad samt möjlighet till eventuell
uppsägning av anendeavtal.

Nu aktuellt beslut syftar till âtt återrapportera uppdraget i återremissen samt att ge förslag på
ärendets fortsatta hantering.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåt ande, daterat 2019 -03-06
Byggnadsnämndens beslut BN $ 14 fuän2008-01-22
Byggnadsnämndens beslut BN S 202 fràn2014-11-18
Myndighetsnämndens beslut N[\1\ S 164 fuân 2015-09-24 ink1. bilaga
Myndighetsnämndens beslut I\[\'NI $ 93 ftän201.8-L2-1.2 inkl. tjänsteutlåtande
Skrivels e fuân anendatorn, inkomm en 201,9 -02-1 4
Skrivels e fuân ar endatorn, inkomm en 20 19 -03 - 1 8

Föredragande tjänsteperson
Byggnadsinspektör Nils Nordell föredrar ärender.

Yrkanden
Bifall ull förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet fiån följande:
Hans-,Ä.keJonsson (C), Nicklas Oddson (KD), MagnusJonsson (S),
AlexandetJohnson (SD), trredrik Thörning (I$ och Anita Rosén (L)

Tust. sisn.
{

/4

Utdragsbestyrkande



ÃNcELHoLMS
KOMMUN

SAMMANTRÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -03-19

Samhällsbyggnads nämnden

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att till I{ommunstyrelsen / Mark- och exploateringsenheten framställa en begäran om âtt
arcendeavtalet sägs upp så att det upphör att gàlla per 2022-01,-01, samt

att rivningen av de olovligt uppförda objekten (komplementbyggnad 6,29 m2, t:Ilbyggnad 6,23
m2 och tillbyggnad 1,2,6 m2) ska verkställas när nuvarande arrendator avflyttat. Innan beslutet i
denna del verkställs ska det âterhanteras av Samhällsbyggnadsnämnden.

Beslutet expedieras titl:
I(ommunstyrelsen/Mark- och exploateringsenheten

      

Just. sign. t¿--
lH)

lJtdragsbestyrkande



Är¡cer.Hor.us
KOMMUN

SAMMANTRÄOCSPNOTOKOLL

Sammanträdesdatum 201.9 -03 -1.9

Samhällsbyggnads nämnden

sBN S 32 Dnr SBN 2019189

   - Olovligt byggande

Arendebeskrivning
En skrivelse med begäran om beslut om uttag av byggsanktionsavgiftet för iansptåktagande av
paviljonger på fastigheten 6hx inkommit till Samhällsbyggnadsnämnden.
I(laganden anser att byggsanktionsavgift ska tas ut eftersom verksamhet pågår i byggnader
som saknar bygglov.

Bygglovsenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att inte ta ut
byggsanktionsavgift eftersom kraven för att kunna ta ut byggsanktionsavgift inte uppfylls.

Beslutsunderlag
Tj änsteutlåtande daterat 201.9 -02-27
Mail från klaganden, inkommit 201.9-02-24

Föredragande tjänsteperson
Pernilla Fahlstedt chef miljö och bygg föredrar ärendet.

Yrkanden
AlexanderJohnson (SD) yrkar i första hand på att ärendet ska återremitteras och i andrahand
yrkarhan avslag på förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet.

Nicklas Oddson (I{D), Anita Rosén (L), Fredrik Thörning (I\.!, Magnus Jonsson (S) och
Hans-.A.ke Jonsson (C): Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet.

Just. sign.-<- (

/5
Utdragsbestyrkande



SAMMANTRADESP ROTOKOLL

Sammanträdesdatum 20L9 -03-1.9

Samhällsbyggnadsnämnden
ÀNGEI,HoI,MS

KONTMUN

Propositioner och omröstning
Först ställer ordföranden proposition på det fiz:mlagda yrkandet om att ärendet ska

återremitteras. Ordföranden fìnner att yrkandet avslagits. Omröstning begärs. Följande
omrösningsordning godkänns :

Ledamot som vill avslå återremissyrkandet röstarJ,\;
Ledamot som vill bifalla återremissyrkandet röstar NEJ

Omröstningen faller ut med 11 JÄ-röster och 2 NEJ röster enligt följande:

JA-röster: Uans-,{ke¡onsson (C), MagnusJohnsson (S), Magnus Nson Engelbäck (lVf ,

Per Skantz (\4), Gert Nilsson (S), Fredrik Thörning QvI), Anita Rosén p), TommyJönsson (S),

Nicklas Oddson (I(D),Iftistian Nordin (!, Tomas trjellner

NEJ-röster: Patrik Ohlsson (SD), Alexander Johnsson (SD).

Således har nämnden beslutat att ärendet inte ska återremitteras.

Därefter ställer ordföranden proposition pâ de fuarnlagda yrkandena och avslag respektive
bifall till förslaget tjll beslut i tjänsteutlåtandet. Ordföranden fìnner att yrkandet om bifall hat
bifallits.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ingen byggsanktionsavgift ska betalas med hänvisning till att laglig grund for sådan avgift
saknas.

Beslutet expedieras till:
    

      

Bygglovsenheten
Ängelholmslokaler

Iust. sign. \

ö

lJtdragsbestyrkande



ÀNcril-Hor.Ms
KOMMUN

SAMMANTnÄoespRoro KoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -03 -1.9

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN $ 33 Dnr. SBN 2019 /4

Revideri ng av Sam häl tsbyggnadsnäm n dens de legationsordning

Ärendebeskrivning
Hur,'uduppdrag Samhälle har uppmärksammat att ett tillägg behöver göras i
Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. Enligt den nya förwaltningslagen (2017:900)
som trädde ikraft den 1 juli 2018 gäller följande:

12 $ Om ett ärende som har inletts av en enskjld part inte har avgjorts i första instans
senast inom sex månader, fàr parten skriftlìgen begära att myndigheten ska avgöra
ärendet. Nlyndigheten ska inom $rra veckor från den dag dä en sådan begäran kom in
antingen avgöra ärendet eller i ett särskilt beslut avslå begäran.

Ett beslut enligt första stycket att avslå en begäran om att ärendet ska avgöras får
överklagas rill den domstol eller förvaltningsmyndighet som är behörig att pröva ett
överklagande av avgörandet i ärendet.

Nlyndighetens prövning enligt första stycket får begäras 
^v 

p^rter' vid ett tillf?ille under
ärendets handläggning.

Därmed föreslår hur.uduppdrag Samhälle tillägg enligt nedanstående

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 6 mars 2019

Yrkanden
Bifallsyrkande fiån följande: Hans-Åke J önsson (C), Magnus Jonsson (S),

Patrik Ohlsson (SD), Fredrik Thörning (N!, Anita Rosén (I-).

Nr Nämn
d

upp-
drag

Delegat Vidare-
delesâtion

Kategon Beskrivning Lagn-rm I(ommentar

118 SBN Sam-
häl1e

À,Iiltö-
och
byggchef

N.j Hand-
läggning

,{vslå begäran
om avgötande av
ärenden som inte
avgjorts inom
sex månadet

Förva1t-
nings-
lagen

Ny paragraf i
förwaltningslagen.
Krav på beslut inom

$rra veckor från
begäran.

Tust. sisn
-=--

s

///ft
Utdragsbestyrkande



^Ä,NGELHoLtvrs
KOMMUN

SAMMANTRÄoEspnoroKoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -03 -79

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna tillägg nr 118 i Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning.

Beslutet expedieras titt:
Samhälle
Kommunstyrelsen

Tust. sisn.

-# ,/

I

t5

Utdragsbestytkande



ANGELHOLMS
KOMMIIN

SAMMANTnÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -03-1.9

Samhällsbyggnads nämnden

sBN S 34 Dnr. SBN 2019/95

Delegering av beslut om granskning samt förslag till beslut om
antagande gällande Detaljplan för del av Ängelholm 3:139,
Hälsohotellet

Ärendebeskrivning
I(ommunstyrelsen har den 24 februari 2016lämnat positivt planbesked för del av fastigheten
Ängelholm 3:L39 fún Hälsostaden Ängelholm AB. Enligt planansökan gäller det planläggning
för uppförande av en högre byggnad i form av ett hälsohotell med kombinerad användning.
Anläggningen tillsammans med omgivande mark avses användas för vårdanpassade rum och
miljöer, hotellrum, konferenslokaler, restaurang, skybat, terrass, café, uteservering, totg,
g t^ge, förbindelse med badhus, koppling hälsogalleria samt brygga vid ån.

För att möjliggöra kortare ledtider i detta specifika ärende förslås att beslut om granskning
samt förslag till beslut om ànta:gànde delegeras till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 8 mars 2019

Yrkanden
Iftistian Nordin (\,f : Avslag på förslaget till beslut.
Fredrik Thöming Q[), Anita Rosén (I-), Pauik Ohlsson (SD): Bifall till förslaget till beslut

Propositioner och omröstning
Efter framställda propositioner pâ, de framlagda yrkandena fìnner ordföranden att yrkandet
om bifall till förslaget till beslut bifallits.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att delegera till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotT. att fatta beslut om
granskningshandlingar, samt

att delegera till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott att fatta beslut om
antagandehandlingar för Detaljplan för del av Ängelholm 3:139 Hälsohotellet och översända
des sa till kommunstyrelsen.

Just. sign.<
./ LA

I ', /j

Utdragsbestyrkande



ÀNcEr.HoLMs
KOMMUN

SAMMANTnÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -03 -1.9

Samhällsbyggnadsnämnden

Protokollsanteckning
En representânt per parti som inte är representerat i arbetsutskottet fl,f (SD), kommet att
kallas som adjungerade ledamöter till de arbetsutskottsmöten som behandlar planärenden
avseende Ängelholm 3:1,39, Hälsohotellet.

Beslutet expedieras titt:
Samhälle
I(ommunstyrelsen

Tust. sisn.
{

t4
Utdragsbesryrkande



ÀNGI'I.HoI-MS
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanttädesdatum 2079 -03-19

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN S 35 Dnr. SBN 2019/76

Svar på initiativärende rörande byggnation enligt Etapp I

åir"[tt"irlt*îrÏ,îå r ..,u*n.t med gällande beslut hela vägen. Arendet harhanterats i nära

samarbete mellan tjänsteorganisationen och politiken. Beslutskedjan kan följas i
undedagsmaterialet nedan.

Ingen byggnation har påbörjats utan byggiov eiier startbesked. Ett bygglov har sedan upphávts

av Länssfyrelsen.

Etapp t har delats upp i etapp la och 1b. Etapp 1b har pausats enligt I(S beslut. Etapp 1'ahar

I{S beslutat att fullfölja och Párdigställa.

Samtliga koncepthus är under byggnation just nu exklusive Hjfunarp L:39 som går igång inom
kort. Iioncepthusen ska ägas av Ängelholmslokaler men hyras ut via Ängelholmshems kölista

och således vara tillgängliga för vem som helst.

HVB/stödboende inom Ängelholm 5:16 är uppfört och används föt avsett ändamåI.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande hur.'uduppdrag Samhälle den 1 mars 2019

Bilaga aktuell status för respektive objekt i etapp 1a dateraT 11 mats 201'9

Protokollutdrag I{F den 26 marc 2018
Protokollsutdrag I(S den 28 lebruari 201.8

Protokollsutdrag I(S den 15 november 2017

Protokollsutdrag I(S den 15 mars 2017

Protokollsutdrag I(S den 14 december 2016

Yrkanden
Patrik Ohlsson (SD): Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet.

Tust. siqn. (
¿-¿
)' , /'4

Utdragsbesryrkande



ÄNcELHor-Ms
KOMMUN

SAMMANTRADESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 201.9 -03 -1.9

Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anse initiativärendet besvarat

Protoko[lsanteckning
Patrik Ohlsson (SD) och AlexanderJohnsson (SD) lämnar in protokollsanteckning:

Vi är nöjda med svatet på initiativärendet. Mot bakgrund av svaret i den första punkten så ser

vi även svaret i den andra punkten som rimligt. Vi vill dock trycka på vikten av att tomterna
och de genomförda byggena inom etapp 1 kommer till bästa möjliga användning för
kommunen framöver, med tanke på att det ursprungliga syftet till att tomterna togs i anspråk
till stor del inte längre är aktuellt. Tomterna och byggnationerna inom etapp 1 måste kunna
användas så flexibelt och samhällsnyttigt som möjligt och deras användning måste kunna
omprövas om behov skulle uppstå.

Beslutet expedieras titl:

lust. sisn.{-
/4

Utdragsbestyrkande



SAMMANTnÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -03 -1.9

Samhällsbyggnadsnämnden
ÄNGEI,HoLMs

KOMMUN

sBN S 36 Dnr. SBN 201,9/94

Behovsutredning 2019-2021 samt tillsynsptan enligt miljöbalken
2019 avseende strandskydd

Ärendebeskrivning
Enligt miljötillsynsförordningen (StrS 201,1,:1,3) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet
{innas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt
miljöbalken. Behovsuttedningen ska avse en tid om tre år. lJtredningen ska ses över vid behov
men minst en gång varje ãt. Tillsynsmyndigheten ska också föra ett register över de
tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska
myndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan.

Tillsynsplan och behovsutredning f& fu 201,9 som omfattar samtliga områden förutom
strandskydd antas av Miliö- och tillståndsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden behöver
fastställa tillsynsplan och behovsutredning i de delar som handlar om strandsþdd.

Beslutsunderlag
't. Tjänsteudåtande 2079-03-06
2. Behovsutedning2019-2021 samt tillsynsplan 2019 för tillsyn enligt miljöbalken avseende

strandskydd

Föredragande
Pernilla Fahlstedt, chef miljö och bygg, föredrar ärendet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

anta föreliggande tillsynsplan och behovsuttedning avseende strandskydd för
verksamhets âret 201,9.

Beslutet expedieras ti ll:
Läns styrelsen i Skåne (inkl bilagor), skane@lansstyrelsen. se

Bygglovsenheten

<Jr¡slåtgn
\

th
Utdragsbestyrkande

att



ÃNGÊI-HoI.MS

SAMMANTnÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdarum 201.9 -03 -1.9

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN S 37 Dnr. SBN 2019/32

Medborgarförslag rörande Hundrastgård i Skälderviken

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag har inkommit gällande önskemål om inrättande av en hundrastgård vid
den nybyggda parken i Skälderviken.

Beslutsunderlag
Protokollsutdragfrän samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 mars 201,9 522
Tj änsteutlåtande hur,'uduppdrag Samhälle 1. 3 febtuart 201.9

Svar till förslagsställaren 13 februaÅ201.9
I(F beslut den24 september 2018
Medborgarförslag den 5 september 2018

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända det till förslagsställaren.

Beslutet expedieras titt:
Förslagsställaren
Hui,'udupp drag Samhälle
I(ommunfulhnäktige

KOMMUN

<-þsr-sign øffö

Utdragsbestyrkande



ÂNcFi.r-HoLMs
KOMMTJN

SAMMANTRÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -03 -1.9

Samhällsbyggnads nämnden

SBN S 38 Dnr. SBN 2019/33

Medborgarförslag rörande "Röjning utmed Rönneå"

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett medborgarförslag rörande röjning utmed Rönneå. I detta önskar
förslagsställaren att kommunen röjer längs Rönneå från Ângavångsbron och runt
Gåsahalsen/Nyhem föt att gön än synlig från åpromenaden.

Beslutsunderlag
Protokollsutdng fuãn samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 mars 2019 S 23

Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 22 fel¡ruaÃ 201.9

Btevsvar till förslagss tällaren 22 februari 201.9

I(F beslut den24 september 2018
Medborgarförslag den 24 augustt 201.8

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna förslag till svar pä medborgarförslaget och översända det till förslagsställaren.

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Hui.'uduppdrag Samhälle
I(ommunfullrnäktige

f'*,$ *tr Utdragsbestyrkande



ÃNGELHoLMS
KOMMUN

sAM^{ANTnÄo rs p noroKo LL

Sammanträdesdatum 201.9 -03 -19

Samhällsbyggnads nämnden

sBN $ 39 Dnr. SBN 2019/34

Medborgarförslag rörande cirkulationsplats vid korsningen
Ku n gsgårds leden -Tordönsgatan

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om âtt det behövs en ny cirkulationsplats vid korsningen
I(ungsgårdsleden-Tordönsgatan har inkommit. Förslagsställarcn har noterat att korsningen är

hårt trafìkerad under vissa tider på dygnet. Trafiken har ökat markant sedan Biltema öppnade
för nâgra år sedan och försiagsställaren är orolig över att en olycka med dödlig utgång kommer
att ske om korsningen inte byggs om med trafiksignaler eller till cirkulationsplats.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 mars 201'9 5 24

Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 22 januari 201.9

Brevsvar den 22 febnati 201.9

I{F beslut den 24 september 2018
Medborgarförslag den 3 juli 2018

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

1,. Ärendet återremitteras till huvuduppdraget för omformulering av brevsvatet.

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Hur.'udupp drag Samhälle
I(ommunfullrnäktige

Just. sign.

7" /t
Utdragsbestyrkande



ÁNGELHor-MS
KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesda tum 201.9 -0 3 -1.9

Samhällsbyggnads nämnden

SBN S 40 Dnr. SBN 2019/46

Medborgarförslag rörande fimpar och utdelande av fickaskkoppar.

Ärendebeskrivning
Medborgarförslag har inkommit om att cigarettfìmpat ät ett ganska stort problem båcle i
staden och i naturen. Förslagsställaren föreslår att Angelholms kommun delar ut fìckaskfat
med en trevlig slogan på om hur kommunen vämar om miljön

Beslutsunderlag
Protokollsutdlz;gfuàn samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 5 mars 201,9 525
Tj änsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 22 februari 201.9

Btevsvat den 22 februart 2019
I{ommunfullrnäktige KF S 96 23 apÅl2018
Medborgatförslag den 27 mars 201.8

Yrkanden
Nicklas Oddson (I(D): Bifall till samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts förslag till beslut.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna förslag till svar på medborgarförslag och översända till förslagsställaren

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Hur,.uduppdrag Samhälle
I{ommunfullrnäktige

*ry,./ - /r9

Utdragsbestyrkande



ÄNcEr,I{or.MS
KOMMUN

SAMMANTnÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 201.9 -03 -19

Samhällsbyggnadsnämnden

SBN S 41 Dnr. SBN 2019/91

Datas kyddsom bu d för sam hä I lsbyggn ads näm nden

ärendebeskrivning
Den 25 maj 201.8 började EU:s dataskyddsförordning (679:201.6), kallad GDPR, att tillämpas
Förordningen medför âtt personuppgiftslagen, (1.998:204) PUL ersätts och att GDPR
kompletteras med Dataskyddslagen.Yarje personuppgiftsansvarþ nämnd i en kommun är
skyldig enligt lag âtt utse ett dataskyddsombud

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, nämndkansliet, 6 mars 201,9

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att utse Sara Holm nämndkansLiet till dataskyddsombud för samhällsbyggnadsnämnden

Beslutet expedieras till:
Dataskyddsinspektionen
Valt dataskyddsombud

lb
Utdragsbesryrkande



SAMMANTRÄoespRoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -03 - 19

Samhällsbyggnadsnämnden
ANGELHOLMS

KOMIVfUN

sBN S 42 Dnr. SBN 201,9/6

De legationsbes lut 20 1 I

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av nedanstående delegationsbeslut:

1. Delegationsbeslut Bygglovsenh eten 190201 -190228

2. Delegationsbeslut Lokala trafìkföreskri fter 79 0201 - 1.90228

3. Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidra g 1.90201 -190228

I ,rÉ./ "14
Utdragsbestyrkande



SAMMANTnÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -03 -19

Samhälls byggnadsnämnden
ÄNGELHOI-MS

KOMMUN

sBN S 43 Dnr. SBN 201,9/30

Domstols- och myndighetsbeslut 2019 till
samhällsbyggnadsnämnden för kännedom

Ärendebeskrivning

Ärendebeskrivning
a. Mark- och miljödomstolens dom 2019-02-21, gällande strand-

skyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus och stall/förtâd
på fastigheten        

Myndighetsnämnden beslutade 15 februari 201,8 att bevilja
strandskyddsdispens. Länsstyrelsen beslutade 1,6 maj 201,8 att
upphäva nämndens beslut.
Mark- och miljödomstolen avslår sökandens yrkande om syn på
platsen och avslår överklagandet

c. Länsstyrelsens beslut 2019 -02-I 1 gällande strandskyddsdispens
för strandstaket på fastigheten  .
Länsstyrelsen fìnner inte stöd att överpröva samhällsbyggnads-
nämndens beslut om stÍandskyddsdispens.

b. Mark- och miljödomstolens dom 2019-03-06 gällande uttagande B 2018-0142
av planavgift gällande fastigheten   

 
Myndighetsnämnden beslutade 23 maj 2018 att ta ut planavgift.
Länsstytelsen beslutar den 18 september 2018 att uppháva nämndens
beslut.
Mark- och milj ödomstolen avslår myndighetsnämndens överklagande.

Dnr
B 2019-0174

B 201.9-0044

Iust. siEn.+* r

./" ß

Utdtagsbestyrkande



SAMMANTRÄoespnoroKoLL

Sammanträdesdatum 2019 -0 3 - 1.9

Samhällsbyggnadsnämnden
;iNcËr-I{or-Ms

KOMMUN

d. Länsstyrelsens beslut 2019 -02-23 gällande strandskyddsdispens
för uppförande av byggnad (toaletter) på fastigheten

 
Länsstyrelsen beslutar att upphäva samhällsbyggnadsnämndens
beslut om strandskyddsdispens.

e. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2019-02-14 gällande
bygglov för uppförande av wå vindkrafwerk samt teknikbodar
på fastigheten ; nu fråga om
prövningstillstånd.
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd, utan
Mark- och miljödomstolens avgörande stfu därför fast.

B 2018-741.7

B 2078-0778

{

/ø

Utdragsbestyrkande




