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SAMMANTRÄOESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 201,9 -04-09

Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Plats och tid: Sammanträdesrum Blâ,, 2019 -04-09, kl. 1 3:00- 1 5.30

Beslutande: Tomas Fjellner (l$
Hans-,{keJönsson (C)

Magnus Jonsson (S)

Anita Rosén (Q
BrittMarie Hansson (S)

Ercättare: Nicklas Oddson (I{D)

Övtiga närvarande: AlexanderJohnson (SD), adjungerad ledamot S 26-28
Ktistian Nordin flf , adjungerad ledamot S 26-28
Mikael F ritzon, huvuduppdragschef
Netmina Crnkic, planeringschef
Linda $Øahlström, sekreterare

Jenni Wehrmann, planchef S 26-30

Utses att iustera:

Sekreterare

Åk.;önr.on, Magnus Jonsson Pangtafet: 26-32

&Lt
Linda \)Øahlström

Ordförande
Tomas

Justerare
Hans-,{ke Jöns Magnus Jonsson

Just. sign Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotr

Sammanträdesdatum: 201,9-04-09

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande:

Förvadngsplats för protokollet:

Underskrift
Linda Wahlström

Just. sign.
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Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
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lnnehållsförteckning

Godkännande av dagordningen

Y al av justeringspersoner

Detaljplan för del av Ängelholm 3:139 Hälsohotellet -
granskning

Detaljplan Rebbelberga 25:1.2 Antagande

Detaljplan Vejby 41:12 och del av Vejby 41:2 Granskning

Lilla Brandsvig213 Ansökan om dvningslov samt bygglov för
ställverk och transformatorstationer
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SBNAU S 26 Dnr SBN 2019143

Godkännande av dagordningen

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

Utskottet har atr ta ställning tjll om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar:

1.. Dagordningen godkänns.

1,9

Utdragsbestyrkande
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Val av justeringspersoner

Ärendebeskrivning
Utskottets protokoll ska justeras av ordföranden och två justerare.

Beslut
1,. Till att justeta dagens protokoll utses Flans-,{ke1önsson och MagnusJonsson.

2. Justedngen äger rum på nämndkansliet tisdagen den 9 april.

t5 M4
(Just. sign
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SBNAU S 28 Dnr SBN 2019195

Detaljplan för del av Ängelholm 3:139 Hälsohotellet - granskning

Ärendebeskrivning
Dctaljplancns syftc är att pröva möjlighctcn att uppföra en byggnad för hotcll- och
konferensändamål inom befintligt sjukhusområde. Byggnaden ska vara ett landmärke med hög
arkitektonisk kvalitet. Vidare syftar planen att utgå ifrån platsens speciella förutsättningar och
den nära kopplingen till årummet. Byggnadens funktion är ett vanligt hotell som även fungerar
som en del av vården i Angelholm. I anslutning till hotellbyggnaden, badhuset och
Tullportsbron bidrar detaljplanen till att stärka födängningen av stadskärnan och det
stadsmässiga centrumstråket.

,{.rommet, som inkluderar åpromenaden samt Rönne å, säkerställs i planen och ska även
fortsättningsvis vara tilþngligt för allmänheten. Planen utgår áven fràn att i möjligaste mån
bevara befìntlig grönska och skapa en ökad tillgänglighet. Under marknivå planeras etr g r^ge.

I{ommunstytelsen beslutade den 29 november 2017 $ 396 att godkänna det upprättade
planförslaget för samråd. Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd 11 december 2017 nil,
och med 12 januaú 2018. F'örslaget hölls tillgängligt på www.engelholm.se, stadsbiblioteket i
Ängelholm samt i stadshuset. Samrådet kungjordes i Nordvästra Skånes Tidningar 13

december 201.7 . Ett allmänt samrådsmöte för intresserade hölls den 18 december 2017 . Under
samrådstiden inkom 20 ytÎiranden varav 3 var utan erinran.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdtag samhälle den 8 apdl2019
Plankata med bestämmelser den 8 apnl 2019
Planbeskrivning den 8 april2019
Miljökonsekvensbeskrivning den 8 aprl, 201,9

Samtådsredogörelse den 8 april 2019

Föredragande tjänsteperson
Amelie Hillåker, planarkiteket föredrar ärendet.

Yrkanden
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget till beslut i tjänstudåtandet.

=+*
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Utdragsbestyrkande
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Samhällsbyggnadsnämnden AU

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att godkänna det upprättade förslaget för granskning,

att godkänna den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen för granskning.

Beslutet expedieras titt:
Hur,rrduppdrag Samhälle
Planenheten

ftb

Utdragsbestyrkande
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Detaljplan Rebbelberga 25: 12 Antagande

Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i ett industri- och handelsområde i stadsdelen Al-.d"l.n som ligger i
anslutning tillF,í/820 i utkanten av östra Ängelholm.

Syftet med detaljplanen är attpröva en ändring av markanvändningen för att möjliggöra ny
verksamhetsbebyggelse. Användningen skapar förutsättningar för ny vanend
fötetagsetablering som kan komplettera redan existerande omkringliggande
verksamhetsområden. Området har tidigare inrymt en tomatodling som idagär awecklad och
tillhörande byggnader är nvna.

I(ommunstyrelsen uppdrog planenheten att pröva planläggning för området när beslut om
positivt planbesked fattades i I{ommunstyrelsen den 31 januaÅ 2018. Beslut om att godkänna
detaljplan för samråd togs sedan i I{ommunstyrelsen den 29 augusti 2018 och planförslaget
var på samråd i oktober 2018. Beslut om granskning togs i Samhällsbyggnadsnämnden den 22
januan201.9. Gnnskningen varade från den 3I januaú till den 15 februari 2019. Sakägare samt
berörda förvaltningar och myndigheter hat därmed beretts tillfälle till samråd och granskning
av ärendet genom översändande av följebrev, utställning av handlin gana pâ stadshuset och på
stadsbiblioteket samt på kommunens hemsida. Samrådet och granskningen kungjordes även i
Nordvästra Skånes Tidningar. Synpunkter tedogörs för dels i en samrådsredogörelse, daterad
1 1 decembe r 201,8, samt i granskningsutlåtande, daÍerat 1,3 marc 201,9 .

Bestutsunderlag
Tjänsteutlåtande hur-uduppdrag samhälle den 13 mars 2019
Plankarta med bestämmelser den 13 marc 201,9

Planbeskrivning den 13 marc 2019
Gtanskningsutlåtande den 13 mars 201,9

Samrådsredogörelse den 11 december 2018

Föredragande tjänsteperson
Amelie Hillåker, planarkitekt, förcdrar ärendet.
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Yrkanden
BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S), Hans-Åke Jönsson (C) och Anita Rosén (L)
ytkarbilall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden föreslå
kommunstyrelsen bcsluta

att anta detaljplanen för Rebbelb erya 25:12

Beslutet expedieras till:
Hur,'uduppdrag Samhälle
Planenheten

Tust. sisn

-
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Detaljplan Vejby 41:12 och del av Vejby 41:2 Granskning

Arendebeskrivning
I{ommunstyrelsen beslöt 2018-11-28 $ 352 att godkänna upprättat förslag för samråd. Samråd
hölls mellan den 10 december 2018 och denT januati2019.

Syftet med detaljplanen àr attpröva nybyggnation av ßrâ flerbostadshus i upp till fem
respektive sex våningar samt att bygga radhus i två våningar. Husens placering utgår ifrån den
struktut som funnits inom sanatotieområdet. Syftet är även attl¡evata delar av områdets
landskapskaratkär så det går attläsa de kulturhistoriska dragen som fìnns i området samt
sanatoriets utbredning.

Under samrådet har 19 yttranden inkommit som har sammanställts in en samrådsredogörelse.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 12 mars 201.9

Plankarta med bestämmelser den 12 mars 2019
Planbeskrivning den t2 marc 2019
Samrådsredogörelse den 11 mars 201,9

Föredragande tjänsteperson
Torbjötn Nilsson, planarkitekt, föredrar ärendet.

Yrkanden
BrittMarie Hansson (S), Hans-,{keJönsson (C), Magnus Jonsson (S) och Ânita Rosén (I-)
yrkar bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtander.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår samhällsbyggnadsnämnden besluta

att godkänna det upprättade förslaget för granskning

Beslutet expedieras till:
Hur,'uduppdrag Samhälle
Planenheten

Tust. sisn<:-
Ì4)

Utdragsbestyrkande
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Lilla Brandsvig 2:13 Ansökan om rivningslov samt bygglov för
stä llverk och transformatorstationer

Ärendebeskrivning
Ärendet avser tivningav g mmal uttjänt anläggning med en ny på samma plats.,{tgärden
ligger utanför detaljplanerat område och omfattar en ställverksbyggnad och Wå
tran s formators tationer.

Ängelholms kommun ska verka för en robust och klimatskyddad elförsörjning enlig den
fastställda översiktsplanen 2035. Ansökan ligger i linje med detta mål genom att en gammal
och uttjänt anläggning ersätts med en ny. Bygglovsenheten föreslår därf& att
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifaller ansökan eftersom åtgärden kommer att
säkra elförsörjningen för närområdet inför framtiden.
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Beslutsunderlag
Beslutsunderlag
Ansökan
Situationsplan
Fasad, plan och sektionsritningar
Tjänsteutlåtande

SAMMANTRADESP ROTO KOL L

Sammanträdesdatum 201.9 -0 4 -09

Samhällsbyggnadsnämnden AU

201.8-17-20
201,9-02-22
2018-1,2-1.4

201.9-03-1.2

Föredragande tjänsteperson
Pernilla Fahlstedt, miljö- och byggchef föredrar ärendet.

Yrkanden
Hans-ÅkeJönsson (C), Anita Rosén (L), MagnusJonsson (S) och BrittMarie Hansson (S)

yrkar bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att ge rivnings- och bygglov enligt PBL 9 kap 31. och 34 $$.

Beslutet expedieras till:
Sökande
I(ontrollansvarig
Bygglovsenheten

Tust. sisn.f:
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Utdtagsbestytkande
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lnformationsärenden

A. Information om SKL:s undetsökning Insikt
Chef miljö och bygg Pernilla Fahlstedt informerar enligt följande:
SI{Ls undersökning Insikt som möter löftagarnas nöjdhet (nöjd- kund-index, NI{I)
med bygglovsenhetens arbete publiceras den 10 april. Generellt backat hela
kommunens NI(l från 71 till 68. Bygglovsenheten backar mest, från 67 till 63. Mest
backar området Bemötande, följt av Effektivitet och Tillgänglighet. Resultatet ska

analyseras närmre men det vi redan idag ser är att bygglovshandläggarnas
arbetsbelastning är betydligt högte än jämförande kommuner. Handläggarna i
Ängelholm hanterar i snitt 50-100 ärenden mer per person och fu àn jàmfötbarz-

kommuner.

B. Begäran om proiektanslag pet ptoiekt -

Gatuingenjöt Camilla Lundgren med hjälp av Henrik Bertheden þrojektchef),
Cornelia Ljungerud (VA-chef ,,tnders lSonfelt (ekonom SHU).

C. Infotmation gällande anvisning av plats för sopkäd -
Gatuingenjör Camilla Lundgren.

D. Renovering och föraltning av hamnarna -
Gatuingenjör Helena Persson

E. Ddft och underhåll av btoat och tunnlat -

Gatuingenjör Helena Persson

F. Ätertapportering om beaktande av exempelvis barnperspektivet i underlagen
till beslut (med störst fokus på planärenden) - Huvuduppdragschef Mikael Fritzon
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Utdragsbestyrkande


