
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-11-17

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Digitalt via Teams och rum 429, 2020-11-17, kl. 14:00-17.05

Beslutande: Tomas Fjellner (M), på plats i rum 429
Hans-Åke Jönsson (C)
Magnus Jonsson (S)
Per Skantz (M)
BrittMarie Hansson (S)
Anita Rosén (L)
Tommy Jönsson (S)
Nicklas Oddson (KD)
Alexander Johnsson (SD)
Staffan Laurell (M)
Bo Salomonsson (SD)
Benny Persson (V)
Linda Liberg (M) tjänstgjorde istället för Alf Carlsson (M)

Ersättare: Alf Carlsson (M), tjänstgjorde inte pga tekniska problem
Jennie Fredriksson (S)
Anders Ingvarsson (SD)
Lennart Engström (KD), §§ 230-237
Gert Nilsson (S)
Helena Böcker (MP)

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef, på plats i rum 429
Daniel Sjölin, nämndsekreterare, på plats i rum 429
Linda Wahlström, nämndsekreterare, på plats i rum 429
Elisabeth Alm, nämndsekreterare, på plats i rum 429
Rebecca Jolstrand, trafikingenjör, §§ 227-229
Rune Liljenberg, tf miljö- och byggchef, §§ 227-228
Anders Pålsson, bygglovshandläggare, § 228
Veronica Kippner, enhetschef, §§ 227-228
Amelie Hillåker, planarkitekt, §§ 229-230
Linda Svederberg, planchef, §§ 229-230
Anders Lundin, enhetschef, § 229
Camilla Lundgren, gatuingenjör, §§ 229-230
Henrik Bertheden, verksamhetschef, §§ 228-231
Roland Andersson, gruppchef, §§ 230-231
Edwin Hansson, planarkitekt, §§ 229-230
Roger Karlson, tf VA-chef, § 231
Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör, §§ 232-233
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-11-17

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Utses att justera: Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson (S)
Paragrafer: 220-237

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Tomas Fjellner (M)

Justerare ___________________________________________________
Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-11-17

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-11-17

Datum för anslags uppsättande: 2020-11-24

Datum för anslags nedtagande: 2020-12-16

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-11-17

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

220 Godkännande av dagordningen

221 Val av justeringspersoner

222 Information från huvuduppdragschefen 

223 Planbesked - Detaljplan för Gräsanden 5 och 8 2020/173

224 Planbesked - Detaljplan Torlarp 3:135 2020/205

225 Klippanvägen ombyggnad - projekt 91958 2019/226

226 Jultorg - önskemål om alternativ till julskyltning under 2020 2020/249

227  Ansökan om bygglov för utbyggnad av hotellverksamhet 2020/245

228  ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad av 
maskinhall 

2020/246

229 Granskning Detaljplan Kärra 1:9 2019/158

230 Samråd Detaljplan Ängelholm 3:28 2019/247

231 Föreläggande  om att inkomma med uppgifter till Länsstyrelsen rörande 
Reglering av Rössjön

2020/64

232 Kust- och översvämningsskydd Flygaretunneln 2020/231

233 Förslag på uppräkning av medlemsavgifter i NVSKK 2021-2024 2020/226

234  Ängelholmsförslaget Fimpburkar och papperskorgar utanför 
restaurangerna på Storgatan

2020/155

235 Ängelholmsförslaget - Säker överfart till Valhall Park 2020/162

236 Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2020 2020/16

237 Ärenden för kännedom - SBN 2020 2020/15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 220

Godkännande av dagordningen

Ordförande föreslår att ärendet om ”Medborgardialog - utveckling av stadsparken” 
utgår och tas på december månads sammanträde istället.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med ovanstående ändring godkänna föredragningslistan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 221

Val av justeringspersoner

Ärendebeskrivning
Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) föreslås till justerare av protokollet. 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att utse Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) till justerare av protokollet, 
samt

att justeringsdag blir 24e november.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 222

Information från huvuduppdragschefen 

Pernilla Fahlstedt, chef för huvuduppdrag Samhälle, informerar skriftligt om 
aktuella frågor för verksamheten.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 223 Dnr. SBN 2020/173, PL 20-0013

Planbesked - Detaljplan för Gräsanden 5 och 8

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheterna 
Gräsanden 5 och 8. Enligt planansökan gäller det upphävande av 
tomtindelningsplanen för dessa två fastigheter. 

Detaljplanen förväntas att antas kvartal 4 år 2021. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 224 Dnr. SBN 2020/205, PL 20-0015

Planbesked - Detaljplan Torlarp 3:135

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslöt 2020-06-03 § 120 att uppdra åt 
samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning för fastigheten Torlarp 3:135 för 
uppförande av särskilt boende i minst två plan med plats för minst 60 platser.

Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för del av 
fastigheten Torlarp 3:135. Ansökan avser den del av fastigheten som är belägen 
mellan Strövelstorpsvägen och Åsbytorpsvägen. Syfte med planändring är att riva 
befintlig byggnad och uppföra ny byggnad för särskilt boende / vårdboende i 2-3 
plan samt delning av fastighet för uppförande av flerbostadshus (inklusive 
affärsverksamhet). 

Då ansökan om planbesked skiljer sig från KS tidigare beslut § 120 skrivs ärendet 
fram för nytt/kompletterande beslut.

Detaljplanen förväntas kunna antas av kommunstyrelsen 2:a kv 2022.

.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 225 Dnr. SBN 2019/226, 

Klippanvägen ombyggnad - projekt 91958

En skriftlig statusrapport delges ledamöter och ersättare gällande Klippanvägens 
ombyggnad – projekt 91958.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 226 Dnr. SBN 2020/249, 

Jultorg - önskemål om alternativ till julskyltning 
under 2020

Ärendebeskrivning
Torgstadgan anger att försäljning får ske på vardagar mellan kl 08-18 men att om 
det föreligger särskilda skäl får nämnden besluta om andra försäljningstider. 
Nämnden får vidare, om särskilda skäl föreligger, besluta att tillfälliga och fasta 
saluplatser får användas på annat sätt än vad stadgan säger.

Samhällsbyggnadsnämnden anser att den nuvarande pandemins påverkan på 
näringslivet, det samtidiga behovet av att minska risken för smittspridning och 
behovet av att minska trängsel i butiker inför den stundande julen innebär att 
särskilda skäl finns för att tillåta andra försäljningstider och försäljning längs 
Storgatan. På grund av vikten att räddningsfordon måste komma fram samt att 
gatan ska vara tillgänglig för alla finns det skäl att bestämma hur stor yta som får 
användas. Med ovanstående som grund bedömer nämnden att en yta motsvarande 
varje butiks bredd samt en yta om två meter ut från fasaden kan användas som 
torgyta. Det är dock av vikt att exempelvis brandposter mm är fria. De villkor som 
beskrivs under beslut bedöms vara nödvändiga för att inte störa den allmänna 
ordningen.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-03
• Jultorg i Ängelholm – söndagar i december 2020
• Riskbedömning med åtgärdsplan
• Kommunikationsplan
• Brev från Ängelholms näringsliv AB
• Förslag på motivering samt beslutsmening

Yrkande
Bifall till förslaget från beslutsunderlaget ”förslag på motivering samt 
beslutsmening” från: BrittMarie Hansson (S), Per Skantz (M), Alexander Johnsson 
(SD), Anita Rosén (L), Benny Persson (V) och Staffan Laurell (M).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Förslaget kompletteras under mötet med följande att-sats: ”för användning enligt 
ovan kommer ingen avgift att tas ut av kommunen”.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer frågan till de som lämnat bifall till förslaget om de även kan 
bifalla ovanstående tillägg och svaret är JA från samtliga.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att under perioden 29 november 2020 till 24 december 2020 tillåta torghandel 
utmed Storgatan för de butiker och liknande verksamheter som har 
försäljningslokal i bottenplan.

För tillståndet gäller följande villkor:

1. Torghandeln ska ske i anslutning till den egna 
verksamheten och får ta i anspråk en yta som i bredd 
omfattar den ordinarie verksamhetens butiksyta och ett 
djup som mest två meter från fasad ut mot Storgatan. 
Inget får fästas i mark.

2. Torghandel får endast ske under verksamhetens 
öppettider.

3. Fordon är inte tillåtna.
4. Brandposter, avstängningsventiler, kabelbrunnar och 

liknande ska hållas fria och tillgängliga. Bord och 
annan utrustning får inte hindra ingångar till andra 
verksamheter.

5. Med hänsyn till personer med nedsatt rörelse- och 
orienteringsförmåga bör bordens kortsidor avgränsas. Mot marken 
ska det finnas en tvärslå. 

6. Innehavaren ansvarar för att kontinuerligt hålla 
saluplatsen ren och snygg. Försäljningsytan ska städas 
och bord eller annan försäljningsutrustning ska tas in 
dagligen efter avslutad försäljning.

7. Inför att yta tas i anspråk ska Ängelholms kommun 
meddelas per e-tjänst som återfinns på engelholm.se.

8. Ängelholms kommuns ordningsstadga för torghandel 
ska följas, förutom i de fall detta beslut meddelar 
annat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att för användning enligt ovan kommer ingen avgift att tas ut av kommunen, samt

att Samhällsbyggnadsnämnden förklarar vidare detta beslut som omedelbart 
justerat.

Beslutet ska expedieras till
Ängelholms näringsliv
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 227 Dnr. SBN 2020/245, B 2020-000949

 Ansökan om bygglov för utbyggnad av 
hotellverksamhet

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller tillbyggnad av hotellrestaurang med större serveringsyta och ny 
passage mellan två befintliga byggnader. Ärendet gäller även ändrad användning av 
en befintlig byggnad genom inredning av hotell spa/relax avdelning samt utvändig 
ändring av befintliga byggnader. De tillkommande byggnadsdelarna kommer att 
placeras 41,6 procent på prickad mark som inte får bebyggas. Bygglovsenheten 
anser att åtgärden inte kan ses som en liten avvikelse. Bygglovsenheten bedömer att 
beviljande av ansökan strider mot gällande praxis.  

Beslutsunderlag
Ansökan 2020-10-05
Förenklad nybyggnadskarta 2020-10-05
Fasadritning 2020-10-05
Planritningar 2020-10-05
Sektionsritning 2020-10-05
Illustration/skisser 2020-10-05

Yrkande
Bifall till ansökan om bygglov från: Magnus Jonsson (S), Niklas Oddson (KD), 
Hans-Åke Jönsson (C), BrittMarie Hansson (S), Alexander Johnsson (SD), Linda 
Liberg (M), Per Skantz (M), Benny Persson (V), Tommy Jönsson (S) och Anita 
Rosén (L).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglovsansökan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Motivering till beslut
Tillbyggnaden och den utvändiga ändringen är utformade så att den harmonierar 
med omgivande bebyggelse. Den föreslagna utformningen kommer på ett 
varsamt sätt tillvarata det kulturhistoriska värdet i de befintliga byggnaderna 
genom valet av material och formspråk. Bedömningen är att åtgärderna inte 
kommer att förvanska befintliga byggnader. 

Placeringen av byggnaderna sker på prickad mark som inte får bebyggas. 
Omfattningen av tillkommande byggnadsarea som placeras på prickad mark 
kommer att vara 62 m2. Sett till den totala ytan som hotellkomplexet kommer att 
uppta är denna avvikelse 3 procent.  

Enligt plan- och bygglagen kan bygglov ges med en liten avvikelse från 
detaljplanen enligt 9 kap 31b §. Några absoluta värden på omfattningen av vad 
som anses vara en liten avvikelse finns inte, utan en bedömning görs i det 
enskilda fallet. Som vägledning finns domar ifrån mark- och miljööverdomstolen 
som pekar åt att en godtagbar liten avvikelse bör vara omkring 10 procent.

Den sammanlagda bedömningen är att åtgärden är väl avvägd och utformad. 
Dess utformning och omfattning är rimlig för det syftet den kommer att ha. 
Åtgärderna uppfyller de utformningskrav som ställs i planen. Angående 
placeringen på bedömer samhällsbyggnadsnämnden att avvikelsen ska ses i sin 
kontext. Omfattning på avvikelsen är således 3 procent av den totala ytan av 
hotellkomplexet som har sin placering på prickad mark. 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar därför att ge bygglov enligt plan- och 
bygglagen 9 kap 31b §. 

De yttrande som inkommit ifrån sökande beskriver deras vilja och behov av att 
genomföra åtgärderna, men tillför ingen ytterligare fakta att ta hänsyn till i 
granskningen. 

Beslutet ska expedieras till
Sökande
Kontrollansvarig
Post och inrikes tidningar
Grannar 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 228 Dnr. SBN 2020/246, 

 ansökan om strandskyddsdispens för 
nybyggnad av maskinhall 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av maskinhall i anslutning till 
befintlig bostadsbebyggelse på rubricerad fastighet. Med stöd av bygglovenhetens 
utredning lämnas härmed ett ordförandeförslag avseende motivering och beslut i 
ärendet.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2020-10-29
• Ansökan inkommen 2020-07-15
• Situationsplan inkommen 2020-07-15
• Fasadritning inkommen 2020-09-18
• Foto inkommen 2020-09-21
• Foto inkommen 2020-09-22
• Karta inkommen 2020-09-22
• Karta inkommen 2020-09-25
• Yttrande inkommen 2020-10-22
• Ordförandeförslag              daterad 2020-10-29

Yrkande
Tomas Fjellner (M) yrkar på ett tillägg i ordförandeförslaget – ”att villkora 
strandskyddsdispensen med att inga dörrar och fönster får finnas på 
byggnadens fasader mot norr och öster”

Proposition och omröstning
Bifall till ordförandeförslaget inklusive den extra att-satsen från: Hans-Åke Jönsson 
(C), Magnus Jonsson (S), Anita Rosén (L), Staffan Laurell (M), Alexander Johnsson 
(SD), Per Skantz (M) och Benny Persson (V).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ansökan om strandskyddsdispens ska beviljas,
att låta tf miljö- och byggchef komplettera handläggningen av beslutet med en 

tomtplatsavgränsning
att låta ordförande skriva under beslutet som ett delegationsbeslut, samt

att     villkora strandskyddsdispensen med att inga dörrar och fönster får finnas på 
          byggnadens fasader mot norr och öster”

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden
• bygg@engelholm.se för registrering i ärendet
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 229 Dnr. SBN 2019/158, KS 2018/604, 
PL 08-0014

Granskning Detaljplan Kärra 1:9 

Ärendebeskrivning
Planområdets är beläget i Norra Varalöv som ligger cirka 5 kilometer söder om 
Ängelholms tätort. Planområdet omfattar del av fastigheten Kärra 1:9 och utgörs av 
cirka 48 hektar åker- och gräsmark.

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att etablera ett verksamhetsområde 
för lager och logistik kopplat till e-handel. Planområdet planläggs huvudsakligen för 
lager, logistik och kontor, men även centrumverksamhet får förekomma i 
begränsad omfattning. Exploateringsgraden innebär att cirka 18,2 hektar mark kan 
bebyggas. Högsta tillåtna totalhöjd för bebyggelse är generellt 14 meter men närmst 
bostäderna i sydost och nordväst är byggnadshöjden 8 meter. Dock får 8 % av total 
byggnadsarea uppföras i 36 meter för att möjliggöra höglager. Utifrån jämförelser 
med liknande verksamhetsområden uppskattas området kunna skapa mellan 1500 - 
2000 arbetstillfällen.

Detaljplanen handläggs med utökat planförfarande.

Detaljplanen var ute på samråd mellan 21 februari till och med 16 mars 2020. Ett 
allmänt samrådsmöte för intresserade hölls 4 mars 2020. På plats fanns både 
tjänstepersoner, politiker samt exploatör och arkitekt. Uppskattningsvis deltog cirka 
20 personer från allmänheten på mötet. Under samrådstiden inkom totalt cirka 30 
samrådsyttranden med erinran. Av dem är 13 yttranden från fastighetsägare i 
Strövelstorp eller Norra Varalöv.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 28 oktober 2020
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 28 oktober 2020
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 28 oktober 2020
• Bilaga 3. Miljökonsekvensbeskrivning den 28 oktober 2020
• Bilaga 4. Samrådsredogörelse den 28 oktober 2020
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Amelie Hillåker

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtande från: Magnus Jonsson (S), Niklas Oddson 
(KD), BrittMarie Hansson (S), Alexander Johnsson (SD), Tommy Jönsson (S), 
Benny Persson (V), Per Skantz (M), Linda Liberg (M) och Staffan Laurell (M)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna det upprättade förslaget för granskning, samt

att godkänna den upprättade miljökonsekvensbeskrivningen för granskning.

Protokollsanteckning
Hans-Åke Jönsson (C) lämnar följande protokollsanteckning:
Kommunstyrelsen har uppdragit åt SBN att pröva förutsättningarna för e-handelscentrum på 
Kärra 1:9. Tjänsteorganisationen gör detta enligt en överenskommen process vilken nu kommit till 
granskningsförfarande. Centerpartiet har ingivit synpunkter som innebär att vi avstyrker att 
värdefull jordbruksmark används för detta ändamål på platsen ifråga. Jag anser dock att det är 
av värde att hela processen genomgås enligt praxis och avstår från att yrkanden på dagen SBN. 
Detta skall inte tolkas som att jag är positiv till etableringen på platsen ifråga.

Anita Rosén (L) lämnar följande protokollsanteckning:
"Ett lands suveränitet är avhängt på att den kan försörja sin befolkning med mat. Att bevara 
odlingsbar mark är av nationellt, regionalt samt kommunalt intresse. Liberalerna anser att 
Ängelholms kommun bör ta sitt ansvar och förhindra exploatering av odlingsbar mark. Därmed 
anser vi att Kärra 1:9 ej är lämplig för fortsatt exploatering utan bör bevaras som odlingsbar 
mark nu och för kommande generationer. "
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Helena Böcker (MP) lämnar följande protokollsanteckning:
Miljöpartiet anser att vi måste hushålla med den jordbruksmark som finns. Att bygga ett lager- 
och logistikcenter på över 40 hektar mark som i kommunens översiktsplan är utpekad som 
jordbruksmark är inte långsiktig resurshushållning. Det kan heller inte räknas som ett väsentligt 
samhällsintresse med de arbetstillfällen som på sikt kommer att sjunka i takt med 
automatiseringen ökar.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Samhälle

• Planenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-11-17

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 230 Dnr. SBN 2019/247, KS 2019/464 
PL 19-0025

Samråd Detaljplan Ängelholm 3:28

Ärendebeskrivning
Sju av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige har tecknat en 
gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun (Dnr 
2019/378). Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan, 
infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att 
uppnå visionen. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att påbörja genomförandet av 
Klippanvägens förlängning. För att möjliggöra en förlängning av Klippanvägen 
krävs en ny detaljplan.

Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan. 
Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och cykeltrafik på samma sträcka. 

Den nya vägen ska omfördela trafiken som idag går igenom centrum, vilket skapar 
möjligheter att utveckla stadskärnan till en tryggare och säkrare miljö.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 10 november 2020
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 10 november 2020
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 10 november 2020
• Bilaga 3. Samråd Miljökonsekvensbeskrivning den 2 november 2020

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Edvin Hansson

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Per Skantz (M), Anita Rosén (L), Niklas 
Oddson (KD), Linda Liberg (M), Alexander Johnsson (SD) och Hans-Åke Jönsson 
(C). Avslag till förslaget i tjänsteutlåtandet från: BrittMarie Hansson (S), Benny 
Persson (V), Tommy Jönsson (S) och Magnus Jonsson (S). 
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Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för att bifalla 
förslaget i tjänsteutlåtandet. 

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att bifalla förslaget i 
tjänsteutlåtandet röstar JA. Den som röstar avslag på förslaget i tjänsteutlåtandet 
röstar NEJ. Resultatet blev 9 JA-röster och 4 JA-röster. De som röstade JA var: 
Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Staffan Laurell (M), Per Skantz 
(M), Bo Salomonsson (SD), Anita Rosén (L), Niklas Oddson (KD), Linda Liberg 
(M) och Tomas Fjellner (M). De som röstade NEJ var: BrittMarie Hansson (S), 
Magnus Jonsson (S), Tommy Jönsson (S) och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna det upprättade förslaget för samråd, samt

att detaljplanens genomförande bedöms medföra sådan betydande miljöpåverkan 
som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Reservation
BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S) och Tommy Jönsson (S) lämnar 
följande reservation:

Undertecknade reserverar sig mot beslutet att förlänga Klippanvägen över Rönneå genom 
Pyttebroområdet.

Detta förslag innebär att dagens centrumnära, lugna naturområde ersätts med en trafikerad gata. 
Det innebär också att en stor mängd värdefulla träd behöver fällas, vilket ger stora konsekvenser 
på både natur och stadsbild. Dessutom kommer Pyttebron, som nyligen renoverats för en ansenlig 
summa pengar, att ersättas av en ny bro för biltrafik.

Bullernivåerna inom och i anslutning till planområdet kommer att öka markant vilket är mycket 
negativt för de boende i området.
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För några år sedan genomfördes en folkomröstning med anledning av denna förändring av området 
vilken tydligt visade att folkviljan inte vill ha denna förändring.

 (S) anser att detta grönområde med sin gång/cykelväg över befintlig bro ska bevaras för 
framtiden så våra invånare kan använda området till promenader och rekreation fria från buller 
och avgaser!

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten
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SBN § 231 Dnr. SBN 2020/64, 

Föreläggande  om att inkomma med uppgifter till 
Länsstyrelsen rörande Reglering av Rössjön. 

Ärendebeskrivning
I dag finns det en aktiv reglering av vattenståndet i Rössjön som består utav ett 
antal reglerbara dammluckor. Bredvid dessa dammluckor finns även en fisktrappa 
som ska möjliggör fiskens vandringsväg från ån upp i dammen. Länsstyrelsen gör 
bedömningen att nuvarande anläggning utgör ett vandringshinder varför de förelagt 
Ängelholms kommun att inkomma med uppgifter som avser en utredning med 
följande innehåll:

 Hur kommunens vattenanläggning påverkar de i vattendraget 
förekommande vandringsbenägna arters möjlighet att ta sig förbi 
anläggningen.

 Förslag på åtgärder som skulle kunna vidtas för att avhjälpa den negativa 
påverkan vattenanläggningen har på de i vattendraget förekommande 
vandringsbenägna arternas möjlighet att röra sig fritt i såväl uppströms- 
som nedströmsriktning i vattendraget förbi anläggningen.

 En bedömning hur åtgärdsförslagen bidrar till att uppnå 
miljökvalitetsnormen, genomförbarheten samt vilken åtgärd som 
förespråkas och varför.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande 2020-10-14
- PM Underlag till bemötande av föreläggande Rössjön med dess bilagor. 

Sweco 2020-09-28.
- Länsstyrelsens föreläggande om uppgifter ang. fiskvandring vid 

dammanläggningen vid Rössjöns reglering, 2020-02-20. 

Föredragande tjänsteperson
Gruppchef Roland Andersson och VA-chef Roger Karlsson.
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Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Per Skantz (M), Hans-Åke Jönsson (C), 
Staffan Laurell (M), Magnus Jonsson (S), Alexander Johnsson (SD), Benny Persson 
(V) och Anita Rosén (L)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att till Länsstyrelsen i Skåne överlämna detta beslut samt Swecos utredning som 
svar på föreläggande daterat 2020-02-20.  

Beslutet ska expedieras till
skane@lansstyrelsen.se ärendets diarienummer: 535-6254-2020.
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SBN § 232 Dnr. SBN 2020/231, 

Kust- och översvämningsskydd Flygaretunneln  

Ärendebeskrivning
Under åren 2017-2020 har klimatanpassningsarbetet varit inriktat på att kartlägga 
risker för översvämning, ras, skred och erosion i kommunen samt att utreda 
behovet av att genomföra fysiska skydd, beredskapshöjande åtgärder och anpassa 
detaljplaneringsprocessen efter krav i Plan- och bygglagen.

Arbetet har hittills styrts av beslut som är tagna i Kommunfullmäktige och/eller 
Kommunstyrelsen, men fr o m 2019 flyttades ansvaret för klimatanpassningen över 
till Samhällsbyggnadsnämnden i samband med den politiska omorganiseringen. 
Huvuduppdrag Samhälle kommer lyfta ett förslag med tidplan och kalkyl på 
kommande projekt, avseende kust- och översvämningsskydd, för beslut i 
samhällsbyggnadsnämnden. Första delen avser ett översvämningsskydd vid 
Flygaretunneln.

.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 2020-10-21
- 20201021_Teknisk beskrivning_Översvämningsåtgärd Flygaretunneln
- 20200114_SBN-Information om översvämningsåtgärder Havsbaden
- 2019 Översvämningsskydd Havsbaden_20190924
- Handlingsplan Akut beredskap storm Havsbaden reviderad version

Föredragande tjänsteperson
Hållbarhetsingenjör Geraldine Thiere

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Anita Rosén (L), Magnus Jonsson (S), 
Alexander Johnsson (SD), BrittMarie Hansson (S), Benny Persson (V), Hans-Åke 
Jönsson (C), Staffan Laurell (M) och Linda Liberg (M).
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att     genomföra översvämningsåtgärd (skyddsvall) vid Flygaretunneln, samt

att     ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att senast i mars 2021 återkomma med 
ett förslag på prioritering och tidplan för genomförande av kust- och 
översvämningsåtgärder för åren 2021-2025. 

Beslutet ska expedieras till
• Expediering
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SBN § 233 Dnr. SBN 2020/226, 

Förslag på uppräkning av medlemsavgifter i NVSKK 
2021-2024

Ärendebeskrivning
Styrelsen för Nordvästskånes kustvattenkommitté (NVSKK) har gått ut med ett 
förslag på höjda medlemsavgifter till sina medlemmar (Ängelholm, Båstad, 
Höganäs och Helsingborg). Medlemskommunerna ombes att ta del av förslaget 
samt att förankra på rätt nivå i respektive kommun. NVSKKs styrelse ber om 
beslut från respektive medlemskommun eftersom de föreslagna ändringarna 
bedöms vara större än styrelsen har mandat att besluta om. Svar till NVSKK 
önskas senast 31 januari 2021.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 2020-10-19
- Förslag på uppräkning av medlemsavgifter i Nordvästskånes 

kustvattenkommitté daterat 14 oktober 2020

Föredragande tjänsteperson
Hållbarhetsingenjör Geraldine Thiere

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Magnus Jonsson (S), Anita Rosén (L), 
Staffan Laurell (M), Benny Persson (V) och Alexander Johnsson (SD)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna den föreslagna ändringen av medlemsavgifterna för NVSKK  
              för år 2021-2024,

att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att kommunicera beslutet till   
              NVSKKs styrelse,
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att     ändringar för 2021 tas inom befintlig ram från Stadsmiljös driftanslag samt

att ökade ramanslag för 2022-2024 äskas i det ordinarie budgetarbetet. 
Huvuduppdrag Samhälle får därmed i uppdrag att bevaka att begäran om 
utökad ram tas med i budgetarbetet inför 2022 och plan för 2023-2024.   

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Stadsmiljö, Geraldine Thiere och Anders Lundin
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SBN § 234 Dnr. SBN 2020/155, KS 2020/331

Ängelholmsförslaget Fimpburkar och papperskorgar 
utanför restaurangerna på Storgatan

Ärendebeskrivning
Ett Ängelholmsförslag gällande uppsättning av fimpburkar längs med Storgatan 
samt utanför restauranger och krogar har inkommit. Nedskräpningen av fimpar är 
betydande, den ger ett smutsigt intryck och är skadlig för miljön.

Förslaget är inlämnat den 21 maj 2020 och det har fått 121 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska besvaras inom sex månader från det att röstningen är 
avslutad.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 12 november 2020
- Ängelholmsförslag rörande Fimpburkar daterat 21 maj 2020

Yrkande
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna Ängelholmsförslaget och publicera detta beslut och motiveringen till       
beslut på engelholm.se som nämndens svar till förslagslämnaren. 

Beslutet ska expedieras till
SHU
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SBN § 235 Dnr. SBN 2020/162, 

Ängelholmsförslaget - Säker överfart till Valhall Park

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett Ängelholmsförslag gällande säkrare överfart från området 
Skälderviken till Valhall Park. Förslagsställaren belyser i förslaget problematiken 
runt Erraps skola där Valhallsvägen (kommunal väg) saknar trottoarer till 
busshållplatsen på väg 1710 (statlig väg) och att det saknas en säker gång- och 
cykelöverfart från Valhallsvägen över väg 1710. 

Förslagsställaren föreslår att det ska byggas en säker gång- och cykelöverfart över 
väg 1710 i form av en tunnel att det ska byggas en cirkulationsplats med 
övergångsställe i anslutning till denna. Förslagsställaren anser även att kommunen 
ska byggas en trottoar till busshållplatsen på väg 1710. Förslaget är inlämnat den 27 
maj 2020 och det har fått 82 röster. Ett Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom 
sex månader från det att röstningen avslutades.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 3 november 2020
- Ängelholmsförslaget – Säker överfart till Valhall Park

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Tomas Fjellner (M) och Magnus Jonsson 
(S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att anse Ängelholmsförslaget besvarat och publicera detta beslut och 
motiveringen till beslut på engelholm.se som nämndens svar till 
förslagslämnaren.

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via kommunens webbplats
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SBN § 236 Dnr. SBN 2020/16, 

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2020

- Delegationslista LTF 10 till samhällsbyggnadsnämnden 
- Delegationslista Bygg okt 2020
- BAB Rapport 2.5 
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SBN § 237 Dnr. SBN 2020/15, 

Ärenden för kännedom - SBN 2020

- PM - Ny avfallstaxa i Ängelholm 1 april 2021
- Taxa 2021 - Folder Ängelholm – Beslutsunderlag
- Svea HR P 12200-19 Dom 2020-11-13 Rönnen 2
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