
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-04-12 

 
 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

   
 

 
 

Plats och tid:   Grå, 2022-04-12, kl. 13:00-17.20 
 
Beslutande: Hans-Åke Jönsson (C), ordförande 

Magnus Jonsson (S) 
Per Skantz (M) 
Nicklas Oddson (KD) 
Alf Carlsson (M) 
Anton Nyroos (S) 
Staffan Laurell (M) 
BrittMarie Hansson (S) 
Benny Persson (V) 
Bo Salomonsson (SD) 
Bengt Bengtsson (SD), tjg ersättare 
Stephan Persson Tyrling (M), tjg ersättare 
Sven Aidemark (L), tjg ersättare 
 

Ersättare: Gert Nilsson (S) 
Helena Böcker (MP), ej § 77 
Bo Danielsson (SD) 
Mats Widén (C) 
Anders Källström (M) 
Roy Ekstrand (S) 
Lennart Engström (KD) 
 

Övriga närvarande: Sofie Pragler, planeringschef 
Daniel Sjölin, nämndsekreterare 
Per Lindqvist, verksamhetschef 
Malin Klintfjäll, beredningskoordinator, § 62 
Edvin Hansson, planarkitekt, § 63 
Pernilla Theselius, tf planchef, § 63-71 
Anders Kronfelt, ekonom, §§ 66-67 
Roger Karlson, VA-chef, §§ 68-69 
Carl Fogelklou, planarkitekt, § 70 
Ida Persson, miljö- och byggchef, §§  72-81 
Linnea Toth, bygglovshandläggare, § 72 
Johan Maniet, bygglovshandläggare, §§ 73-75 
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare, § 76 
Anders Pålsson, bygglovshandläggare, § 77-80 
 
 
 

Paragrafer: 60-83 
 
 
 
 

1



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-04-12 

 
 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

   
 

 
 

Protokollet är digitalt justerat av: 
 
Hans-Åke Jönsson (C), Ordförande 
 
Per Skantz (M), Justeringsperson 
 
Magnus Jonsson (S), Justeringsperson 
 
Daniel Sjölin, Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-04-20 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-05-12 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
  

2



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-04-12 

 
 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

   
 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ Ärendebeskrivning Dnr.  

 

60 Val av justeringspersoner och dag för justering 

61 Godkännande av dagordningen 

62 Uppföljning av Ängelholmsförslaget 2021 

63 Information om planbesked för Ängelholm 3:139 

64 Skriftlig information om Ängelholmspaketet 

65 Skriftlig information från HU-chefen 

66 Muntlig informaton om budgetförutsättningar 2023 -plan 2024-2025 

67 Avvikelsrapport per 28e februari 

68 Underhållsplan 2021 för spillvattensystem Ängelholms kommun 

69 Muntlig information om Sydvattens anslutning mot Båstad 

70 Detaljplan Tegelbruket 9 (Bostäder) 

71 Delegationsrätt planbesked och samråd i förenklat förfarande och 
begränsat standardförfarande 

72 Muntlig information  om  Information om ansökan om 
bygglov för nybyggnad av bullerplank utmed järnvägen 

73 Muntlig information om ny taxemodell enligt Plan- och bygglagen 

74  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 

75  Ansökan om rivningslov för rivning av enbostadshus 

76   Tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning av balkong 

77  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

3

SJDA
Överstruket



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-04-12 

 
 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

   
 

 
 

78 1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av fritidsbostadshus 

79  Ansökan om bygglov för nybyggnad av butiksbyggnad 

80  Ansökan om bygglov för nybyggnad av teknikbyggnad 
och telemast 

81 Tillägg till dokumenthanteringsplanen 

82 Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 

83 Kännedomsärenden 

 

 

4



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 60  

Val av justeringspersoner och dag för justering 

Per Skantz(M) och Magnus Jonsson (S) föreslås att jämte ordföranden justera 
protokollet, samt att dag för justering blir 2022-04-19. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att utse Per Skantz (M) och Magnus Jonsson (S) till justeringspersoner, samt  
 
att dag för justering blir 2022-04-19. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 61  

Godkännande av dagordningen 

Ärende gällande information om planbesked för Ängelholm 3.139 föreslås som 
tillägg till dagordningen. 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att med ovanstående tillägg godkänna dagordningen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 62  

Uppföljning av Ängelholmsförslaget 2021 

Malin Klintfjäll, beredningskoordinator, informerar om uppföljning av 
Ängelholmsförslaget för 2021. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 63  

Information om planbesked för Ängelholm 3:139 

Edvin Hansson, planarkitekt, informerar om planbesked för Ängelholm 3.139 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 64  

Skriftlig information om Ängelholmspaketet 

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om Ängelholmpaketet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 65  

Skriftlig information från HU-chefen 

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information från huvuduppdragschef 
Pernilla Fahlstedt 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 66  

Muntlig informaton om budgetförutsättningar 2023 -
plan 2024-2025 

Sofie Pragler, planeringschef och Anders Kronfelt, ekonom, informerar om 
budgetförutsättningar för 2023 och plan 2024-2025. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 67 Dnr. SBN 2022/1,  

Avvikelsrapport per 28e februari 

Ärendebeskrivning 
Huvuduppdrag Samhälle lämnar avvikelserapport per den 28e februari enligt av 
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller bokförda utfall per 28/2 
samt prognoser för helårsutfall avseende både drift- och investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande SBN 2022/1 den 5 april 2022 
Bilaga 1 Avvikelserapport per den 28 februari 2022.  

Föredragande tjänsteperson 
Anders Kronfelt, ekonom 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna avvikelserapporten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 68 Dnr. SBN 2021/78,  

Underhållsplan 2021 för spillvattensystem Ängelholms 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Ängelholms kommun bedriver ett omfattande arbete att sanera bort så mycket som 
möjligt av det tillskottsvatten som idag belastar systemet. Årligen sammanställs en 
rapport över det arbete som gjorts under året. 
 
Under året sanerades totalt 2661 meter spillvattenledning vilket bland annat ledde 
till att ett över 7000 kvm stor dagvattenområde kopplades bort. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 
• Rapport 
• Bilaga till rapport 

 

Föredragande tjänsteperson 
Roger Karlsson, VA-chef 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att  lägga rapporten till handlingarna. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 69  

Muntlig information om Sydvattens anslutning mot 
Båstad 

Roger Karlsson, VA-chef, informerar om Sydvattens anslutning mot Båstad. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 70 Dnr. SBN 2019/225,  

Detaljplan Tegelbruket 9 (Bostäder) 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder genom ökad 
byggrätt i ett befintligt bostadsområde samt möjliggöra för etablering av centrum-
verksamheter i bottenplan. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 25 maj 2021, SBN § 85, att godkänna det 
upprättade förslaget till detaljplan för samråd. Planförslaget var utsänt på samråd 
den 8 juni till och med 22 juni 2021. Under samrådet inkom totalt 17 yttranden, 
varav 5 utan erinran. 

Huvuduppdrag Samhälle beslutade genom delegation den 17 januari 2022 att 
godkänna det upprättade förslaget till detaljplan för granskning. Planförslaget var 
utsänt på granskning den 27 januari 2022 till och med den 10 februari 2022. Under 
granskningen inkom totalt 11 yttranden, varav 1 utan erinran. 

Beslutsunderlag 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 9 mars 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 9 mars 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 13 december 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 9 mars 2022 
 

Föredragande tjänsteperson 
Carl Fogelklou, planarkitekt 

Yrkande 
BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet, med tillägget 
att beslutet skall skickas vidare till Kommunfullmäktige för beslut. Staffan Laurell 
(M) yrkar på ett ytterligare ett tillägg, ”att man ska arbeta för att ta bort den 
markering för prickmark som finns på delar av tomten idag”. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet för att 
bifalla BrittMarie Hanssons yrkande. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

att anta detaljplanen för fastigheten Tegelbruket 9 

samt 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att beslutet justeras omedelbart 

 
 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 71 Dnr. SBN 2019/4,  

Delegationsrätt planbesked och samråd i förenklat 
förfarande och begränsat standardförfarande 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslöt 2021-12-20 § 241 att revidera reglementet för 
Samhällsbyggnadsnämnden så att nämnden numera ansvarar för hela 
planprocessen från planbesked till antagande i detaljplaner med förenklat 
förfarande eller begränsat standardförfarande, enligt plan- och bygglagen (PBL). 

Syftet med förändringen är en förbättrad service gentemot sökanden och ett 
effektivare resursnyttjande inom organisationen. För att fullfölja ambitionen 
föreslås beslutsskedena planbesked och samråd delegeras till tjänsteperson. 
Antagandebeslutet tas av samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 6 februari 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Henrik Eliasson, planarkitekt 

Yrkande 
BrittMarie Hansson (S) och Staffan Laurell (M) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  till Samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning lägga till punkt 123 och 
124 med följande lydelse: 

 

 

Nr Nämnd Uppdrag Deleg
at 

Vidare-  
delegatio
n 

Kategori Beskrivning Lagrum 

123 SBN Samhälle Huvu
d- 
uppdr
ags- 
chef 
Samhä
lle 

Ja Detaljpla
n 

Beslut om 
planbesked i 
de fall ärendet 
förväntas 
bedrivas med 
förenklat 
förfarande 
eller begränsat 
standardförfar
ande 

PBL 5 kap 
2§ 

124 SBN Samhälle Huvu
duppd
ragsch
ef 

Ja Detaljpla
n 

Beslut om 
samråd i 
ärende som 
bedrivs med 
förenklat 
förfarande 
eller begränsat 
standardförfar
ande 

PBL 5 kap 
11§ 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 72 Dnr. SBN 2022/81,  

Muntlig information  om  -ansökan om 
bygglov för nybyggnad av bullerplank utmed 
järnvägen 

Linnea Toth, bygglovshandläggare, informerar om ärende gällande bullerplank 
utmed järnvägen ( ) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 73   

Muntlig information om ny taxemodell enligt Plan- 
och bygglagen 

Johan Maniet, bygglovshandläggare, informerar om arbetet med att ta fram en ny 
taxemodell enligt Plan- och bygglagen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 74 Dnr. SBN 2022/72, B 2021-001294 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser tillbyggnad av en- och tvåbostadshus med entré- och sovrumsdel 
om 17 kvm (BYA). Ansökan medför avvikelse mot byggrätten för huvudbyggnad 
(34 %) samt mot den totala byggrätten (12 %).  
 
Bygglovsenheten föreslår avslag. 

Beslutsunderlag 
• 1. Tjänsteutlåtande 
• 2. Ansökan  inkommen 2021-12-17 
• 3. Situationsplan  inkommen 2022-03-23 
• 4. Entréplan  inkommen 2022-03-23 
• 5. Övreplan  inkommen 2022-03-23 
• 6. Fasader S-N  inkommen 2022-03-23 
• 7. Fasader V-O  inkommen 2022-03-23 
• 8. Bemötande vy från  inkommen 2022-03-23 
• 9. Bemötande takkupor  inkommen 2022-03-23 
• 10. Bemötande volymstudie helhet inkommen 2022-03-23 
• 11. Bemötande volymstudie om- och tillbygg inkommen 2022-03-23 
• 12. Bemötande avvikande BYA inkommen 2022-03-23 
• 13. Bilaga 1, erinran          inkommen 2022-02-13  
• 14. Ordförandeförslag  daterat 2022-04-08 

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S) och Anton Nyroos (S) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. Staffan Laurell (M) yrkar bifall till 
ordförandeförslaget. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet för 
ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för 
ordförandeförslaget röstar JA och den som röstar för förslaget från 
tjänsteutlåtandet röstar NEJ. De som röstade JA var: Stephan Persson Tyrling (M), 
Bengt Bengtsson (SD), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Alf Carlsson (M), Bo 
Salomonsson (SD), Sven Aidemark (L), Niklas Oddson (KD) och Hans-Åke 
Jönsson (C). De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson(S), 
Benny Persson (V) och Anton Nyroos (S). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att medge bygglov enligt PBL 9:31b 

Reservation 
Vi socialdemokrater ställer oss frågande till att majoriteten i SBN inte väljer att inte 
ta hänsyn till bevaringsprogrammet för Havsbaden som är antagen i 
kommunfullmäktige. Att bevilja bygglov som överskrider med 34% kan inte tolkas 
som mindre avvikelse. 
Magnus Jonsson(S,  BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos(S) 

Beslutsmotivering 
Nämnden bedömer att åtgärderna som avses i ansökan är välanpassade till  
byggnadens och omgivningens karaktär vilket även framgår av tjänsteutlåtandet. 
Avseende avvikelserna mot de övriga byggrätterna konstaterar Nämnden att det 
finns ett flertal avvikande en- och tvåbostadshus i närheten av   
Ärendet avser att ersätta ett befintligt skärmtak mellan två byggnader med en liten 
uppvärmd tillbyggnad. Nämnden bedömer därför att åtgärden bör kunna betraktas 
som en liten avvikelse av begränsad karaktär som är förenlig med planens syfte.  
Vidare kommer tillbyggnaden att inrymma en entré som är handikappanpassad 
samt ett sovrum som familjen är i behov av då familjen har 4 barn.   

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 75 Dnr. SBN 2022/73, B 2021-001077 

 Ansökan om rivningslov för rivning av 
enbostadshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser rivning av enbostadshus som har rivningsförbud enligt 
bestämmelserna.  
 
Bygglovsenheten föreslår avslag. 

Beslutsunderlag 
• 1. Tjänsteutlåtande 
• 2. Ansökan inkommen 2021-10-10 
• 3. Projektbeskrivning inkommen 2022-01-31 
• 4. Besiktningsprotokoll inkommen 2022-01-31 
• 5. Bilder inkommen 2022-01-31 
• 6. Bilaga 1 mejl till sökande utgående 2021-10-22  

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Anton Nyroos(S), Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S) och Per Skantz(M) 
yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  neka rivningslov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 34 § då byggnad 
eller byggnadsdel omfattas av rivningsförbud.  

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 76 Dnr. SBN 2022/71, B 2021-001241 

  Tillbyggnad av flerbostadshus - inglasning 
av balkong 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser uppförande av uterum på befintlig balkong till restaurang. Den 
inglasade delen av balkongen är om 43 m2. Fasaderna och taket uppförs i 
glas/aluminiumpartier.   
 
Bygglovsenheten föreslår avslag. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 
• Ansökan  inkommen 2021-11-29 
• Förenklad nybyggnadskarta  inkommen 2022-01-12 
• Fasadritning - norr  inkommen 2022-03-21 
• Fasadritning – söder  inkommen 2022-03-21 
• Fasadritning – mot ån  inkommen 2022-03-21 
• Sektionsritning A  inkommen 2022-03-21 
• Sektionsritning B  inkommen 2022-03-21 
• Planritning – bottenplan  inkommen 2022-03-24 
• Planritning – plan 2  inkommen 2022-03-21 
• Fasadritning – söder (endast glaspartier) inkommen 2022-03-21 
• Sökandes motivering och projektbeskr. bilaga 1  inkommen 2022-03-21 
• Yttrande från stadsarkitekt bilaga 2 inkommen 2022-03-29 

 

Föredragande tjänsteperson 
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare 

 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. Per Skantz (M) och Sven Aidemark (L) yrkar bifall till bygglovet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet för att 
lämna bifall till bygglovsansökan. Votering begärs och verkställs. Den som vill 
bifalla bygglovsansökan röstar JA och som vill avslå densamma i enlighet med 
tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 7 JA-röster och 6 
NEJ-röster. De som röstade JA var: Stephan Persson Tyrling (M), Staffan Laurell 
(M), Per Skantz (M), Alf Carlsson (M), Sven Aidemark (L), Niklas Oddson (KD) 
och Hans-Åke Jönsson (C). Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), Bengt 
Bengtsson (SD), Bo Salomonsson (SD), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos(S) 
och Benny Persson (V). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  lämna bifall till ansökan om bygglov. 

 

Reservation 
Vi socialdemokrater ställer oss frågande till att majoriteten i SBN inte tar någon 
hänsyn till detaljplanen som gäller för området. DP 1054 antagen i 
kommunfullmäktige år 2012 .I detaljplanen framkommer bland annat att prickad 
mark inte får bebyggas. Att bevilja sökt bygglov innebär att 37 kvm vilket 
motsvarar 86% av ansökt åtgärd tillåts byggas på prickad mark. Vi anser inte att 
detta är i linje med lagen. 
 
/Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos(S) 

Beslutsmotivering 
37 kvm det vill säga 11% av den totala byggnadsarean om 325 kvm är placerad på 
prickmark som inte får bebyggas. Åtgärden bedöms som en liten avvikelse.  

Åtgärden bedöms följa anpassningskravet då tillbyggnaden enbart består av 
glaspartier så som ovanliggande, befintliga balkonginglasningar. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 77 Dnr. SBN 2022/67, B 2022-000025 

 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

. Fastigheten är belägen väster om Hjärnarp och platsen som önskas 
bebyggas ligger cirka 450 m väster om Hjärnarpsvägen.  
Marken består av betesmark och en nyligen avverkad skogsdunge som är omgärdad 
av kultiverad jordbruksmark. 
Platsen ligger inte intill befintlig bebyggelse eller vägnät. Befintlig väg behöver 
förlängas cirka 450-500 meter och förlängningen sker på brukningsvärd 
jordbruksmark.  
 
Åtgärden strider mot 3 kap. 4 § MB avseende ianspråktagande av brukningsvärd 
jordbruksmark för ett enskilt intresse och åtgärden bedöms därmed inte vara 
lämplig för ändamålet enligt 2 kap. 4, 5 §§ PBL.  
 
Ansökan om förhandsbesked kan inte beviljas i enlighet med 9 kap. 17 § PBL.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
1. Ansökan inkommen 2022-01-13  
2. Karta inkommen 2022-01-13  
3. Projektbeskrivning inkommen 2022-01-13  
4. Planritning inkommen 2022-01-13  
5. Sektionsritning inkommen 2022-01-13  
6. Fasadritning inkommen 2022-01-13  
7. Fasadritning inkommen 2022-01-13  
8. Foto inkommen 2022-03-01  
9. Yttrande från sökande inkommen 2022-03-16  
10. Remiss från VA-enheten inkommen 2022-03-21  
11. Ordförandeförslag inkommet 2022-04-05 

Föredragande tjänsteperson 
Anders Pålsson, bygglovshandläggare 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Jäv 
Helena Böcker (MP) deltar inte av handläggning och diskussion av ärendet. 

Yrkande 
Magnus Jonsson (S), Niklas Oddson (KD), BrittMarie Hansson (S), Bo 
Salomonsson (SD), Anton Nyroos(S) och Benny Persson yrkar bifall till förslaget 
från tjänsteutlåtandet. Staffan Laurell (M) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill bifalla 
tjänsteutlåtandet. Votering begärs och verkställs. Den som röstar på förslaget från 
tjänsteutlåtandet röstar JA och den som röstar för ordförandeförslaget röstar NEJ. 
Resultatet av omröstningen blev 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. De som röstade JA 
var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S), Benny 
Persson (V), Bo Salomonsson (SD), Bengt Bengtsson (SD) och Niklas Oddson 
(KD). De som röstade NEJ var: Stephan Persson Tyrling (M), Alf Carlsson(M), 
Staffan Laurell (M), Sven Aidemark (L), Per Skantz (M) och Hans-Åke Jönsson (C). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att avslå ansökan om förhandsbesked. 

 

Protokollsanteckningar 
Vi socialdemokrater undrar om ordföranden i SBN har kännedom om att det pågår 
arbete med hur markanvändning i Ängelholms kommun. Det arbetet startades efter 
att Robin Holmberg kommunalråd lade fram ordförandeförslag på 
kommunfullmäktige 2021-11-29, som antogs på sittande möte. Att SBN har nu för 
andra gången fått ansöka på sitt bord är anmärkningsvärt. Att ordförande lyfter i 
sitt ordförandeförslag att marken i Hjärnarp är svårbrukad måste anses som nyhet 
för bönder i det området. 
 
/Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos(S) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Utan åkermark har inte Sverige något jordbruk eller livsmedelsproduktion. Trots 
det faktum minskar arealen brukad jordbruksmark och betesmark varje år. 
Ansökan strider mot 3 kap. 4§ MB (Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk) 
Inte heller kommunens översiktsplan beaktas (jordbruksmarken ska i möjligaste mån 
värnas. Tillkommande bebyggelse ska därför i första hand lokaliseras vid befintlig bebyggelse) 
Därför anser vi Kristdemokrater att placeringen är olämplig och yrkar avslag på 
ansökan. 

/Niklas Oddson (KD) 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 78 Dnr. SBN 2022/68, B 2022-000011 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
fritidsbostadshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av fritidsbostadshus på fastigheten  

. Ansökan sker retroaktivt då byggnaden redan är uppförd.  
 
Platsen som önskas bebyggas ligger sydost om Magnarp, cirka 200 meter från 
havet. Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse.  
 
Byggnaden uppförs inom område som omfattas av ett planprogram vilken säger att 
ny bebyggelse inte får uppföras på platsen. Eftersom byggnaden saknar giltigt 
bygglov bedöms byggnaden (och därmed heller inte platsen) inte vara undantaget 
från detta planprogram. 
Vidare är byggnaden uppförd på mark som utgör brukningsvärd jordbruksmark.  
 
Den ansökta åtgärden kan inte anses vara lämplig ur en allmän synpunkt och 
uppfyller inte kraven för att bevilja bygglov i efterhand enligt 9 kap. 31 § plan- och 
bygglagen.Bygglovsenheten föreslår att ansökan om bygglov avslås. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 
• Ansökan inkommen 2022-01-07  
• Utdrag ur basen inkommen 2022-01-07  
• Foto inkommen 2022-01-07  
• Yttrande från sökande inkommen 2022-02-09  
• Karta inkommen 2022-02-09  
• Fasad- och sektionsritning inkommen 2022-03-16  
• Fasadritning inkommen 2022-03-16  
• Mail från sökande inkommen 2022-03-16  
• Planritning inkommen 2022-03-16  
• Remissvar från VA-enheten  inkommen 2022-03-22 
• Ordförandeförslag  inkommet 2022-04-05 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Föredragande tjänsteperson 
Anders Pålsson, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson(S) och Bo Salomonsson (SD) yrkade 
bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. Niklas Oddson (KD) och Per Skantz (M) 
yrkade bifall till ordförandeförslaget. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill 
bifalla ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den som röstar på 
ordförandeförslaget röstar JA och den som röstar på förslaget från tjänsteutlåtandet 
röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. De som 
röstade JA var: Stephan Persson Tyrling (M), Alf Carlsson(M), Staffan Laurell (M), 
Per Skantz (M), Sven Aidemark (L), Niklas Oddsson(KD) och Hans-Åke Jönsson 
(C). De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton 
Nyroos (S), Benny Persson (V), Bo Salomonsson (SD) och Bengt Bengtsson (SD). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att bygglov kan beviljas enligt 9 kap. 31 § plan och bygglagen. 

Reservation 
Att bevilja bygglov i detta ärende strider mot MB 3e och 4e kapitel och då i 
förlängningen plan och bygglagens 2a kapitel gällande markanvändning därav kan 
bygglov ej beviljas. 
/Magnus Jonsson(S),  BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos(S) 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser retroaktivt bygglov för fritidshusboende. Platsen omfattas av ett 
planprogram som togs fram 2011, som anger att ingen ny bebyggelse får uppföras 
på platsen. Byggnaden har enligt information i ärendet varit på plats sedan 80-talet, 
varför åtgärden inte bedöms utgöra ny bebyggelse i det avseendet som 
planprogrammet avser. Planprogrammet ligger därför inte till hinder för att bevilja 
bygglov i efterhand.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Vidare bedöms inte någon brukningsvärd jordbruksmark, i form av betesmark i 
detta fall, tas i anspråk eftersom marken redan är ianspråktagen av byggnaden och 
har varit det en längre tid, samt att byggnaden ligger i en slänt som gör att marken 
är svår att bruka och nyttja.  

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 79 Dnr. SBN 2022/69, B 2021-001236 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
butiksbyggnad 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser nybyggnad av butiksbyggnad på fastigheten .  
Fastigheten är belägen i Vejbyslätt och ligger inom sammanhållen bebyggelse.  
 
Åtgärden avser utökning av denna verksamhet i form av en ny butiksbyggnad om 
520 m2.  Byggnaden uppförs om 7 m byggnadshöjd med fasader i antracitgrå kulör 
(RAL 7016).  
Fyra stycken skyltar uppförs på byggnadens fasader, varav den största placeras på 
fasad mot öster och mäter 1.8 m x 14.4 m. 
 
Fastigheten ligger inom område utpekat i kommunens bevaringsprogram, miljö 
klass I.  
 
Bygglovenheten bedömer att byggnaden är ett okänt element i den känsliga 
bebyggelsemiljön och medför en förvanskning av områdets kulturhistoriska värden.  
Åtgärden strider således mot 8 kap. 13 § stycke 2 punkt 4 plan- och bygglagen och 
bygglov kan inte beviljas.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
1. Ansökan inkommen 2021-11-26 
2. Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2021-11-26 
3. Karta inkommen 2021-11-26 
4. Planritning inkommen 2021-11-26 
5. Fasad- och sektionsritning inkommen 2021-11-26 
6. Verksamhetsbeskrivning inkommen 2022-01-03 
7. Remissvar från Trafikverket inkommen 2022-01-18 
8. Grannyttrande med erinran inkommen 2022-01-20 
9. Grannyttrande med erinran inkommen 2022-01-20 
10. Grannyttrande med erinran inkommen 2022-01-20 
11. Mail från sökande inkommen 2022-03-02 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

12. Ordförandeförslag daterat 2022-04-05 

Föredragande tjänsteperson 
Anders Pålsson, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Anton Nyroos(S), Magnus Jonsson (S) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. Stephan Persson Tyrling (M) yrkar bifall till 
ordförandeförslaget. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill 
bifalla ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att 
bifalla ordförandeförslaget röstar JA och den som vill bifalla förslaget från 
tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 9 JA-röster och 4 
NEJ-röster. De som röstade JA var: Stephan Persson Tyrling(M), Alf Carlsson(M), 
Staffan Laurell (M), Per Skantz(M), Sven Aidemark(L), Niklas Oddsson(KD), 
Bengt Bengtsson (SD), Bo Salomonsson (SD) och Hans-Åke Jönsson (C). De som 
röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S) 
och Benny Persson (V). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att  bygglov kan beviljas enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen. 

Reservation 
Vänsterpartiet i Ängelholm reserverar sig mot att majoriteten beslutade att bevilja 
bygglovet trots att det strider mot kommunens bevaringsprogram Miljöklass 1. 
Butiksbyggnaden borde således ligga i fas utseendemässigt med omgivande 
bebyggelse. 

/Benny Persson (V) 

Att majoriteten i SBN väljer att ta ingen hänsyn till att den sammanhållna 
bebyggelsen är utpekat i kommunens bevaringsprogram Miljöklass 1. 
I andra hand tar majoriteten ta någon hänsyn till de erinringar som har kommit från 
berörda grannar. 
Magnus Jonsson(S,  Brittmarie Hansson(S), Anton Nyroos(S) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsmotivering 
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av butiksbyggnad. Åtgärden innebär 
utökning av befintlig verksamhet. Fastigheten ingår i ett kulturhistoriskt värdefullt 
område. Byggnaden bedöms inte förvanska kulturmiljön eftersom sökande har 
anpassat åtgärden genom att flytta in byggnaden från gatulivet vilket medför att 
byggnaden kommer passa bra in i sammanhanget, det vill säga butiksområde 
anpassat för byggvaruhandel. Vidare bedömer Samhällsbyggnadsnämnden att 
åtgärden inte medför sådan utökning av transporter till och från fastigheten att det 
medför en överbelastning av vägnätets kapacitet. Antalet transporter har i dagsläget 
inte något tak för befintlig verksamhet.   

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 80 Dnr. SBN 2022/70, B 2021-001271 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
teknikbyggnad och telemast 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser nybyggnad av teknikbyggnad och telemast, samt rivning av befintligt 
på fastigheten .   
Platsen som åtgärden uppförs på ligger ca 250 m nordost om Råbocka 
campingplats och knappt 75 m väster om Klitterbyn. 
 
Telemasten uppförs till en totalhöjd om 30 m. Bygglovenheten har inte möjlighet 
att bevilja ansökan på delegation.  
 
Åtgärden strider mot gällande detaljplan då åtgärden uppförs på mark avsedd för 
fordonsparkering.  
 
Bygglovsenheten föreslår att ansökan beviljas enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 
kap 31 c § och 34 § då åtgärderna avviker ifrån bestämmelserna samt 
genomförandetiden för detaljplanen har gått ut. Avvikelsen är förenlig med 
detaljplanens syfte och tillgodoser ett allmänt intresse. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
1. Sammanställning inkommen 2021-12-07 
2. Ansökan inkommen 2021-12-07 
3. Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2021-12-07 
4. Karta inkommen 2021-12-07 
5. Områdeskarta inkommen 2021-12-07 
6. Situationsplan inkommen 2021-12-07 
7. Situationsplan inkommen 2021-12-07 
8. Situationsplan inkommen 2021-12-07 
9. Fasadritning inkommen 2021-12-07 
10. Plan- och fasadritning inkommen 2021-12-07 
11. Sektionsritning inkommen 2021-12-07 
12. Remissvar inkommen 2022-01-24 
13. Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2022-02-07 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

14. Remissvar inkommen 2022-02-11 
15. Remissvar inkommen 2022-02-11 

Föredragande tjänsteperson 
Anders Pålsson, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Niklas Oddson(KD), Sven Aidemark 
(L), Anton Nyroos (S) och Benny Persson (V) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  medge bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 c § och 34 §. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 81 Dnr. SBN 2022/74,  

Tillägg till dokumenthanteringsplanen 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämndens dokumenthanteringsplan fastställdes i beslut SBN § 
41/2020, och innehåller bestämmelser för vilka handlingar som ska sparas 
respektive gallras samt tidsfrister för detta. 

Gällande bygglovsenhetens handlingar så finns poster som anger att vissa 
handlingar får gallras 10 år efter att handlingen inkommit eller upprättats.  

Dessa är: 
Fotodokumentation som utgör utredningsmaterial 
Mottagningsbevis från klagoberättigade 
Underlagsmaterial, utöver tjänsteskrivelser-/utlåtande  
Underrättelse om beslut 
Inventering/dokumentation av platsen 
Beräkningar av ytor 
Mottagningsbevis från klagoberättigad 

Bygglovsenhetens arkiv är i nuläget placerat i stadshusets skyddsrum. Frågan har 
väckts av att högre krav nu åter ställs på att skyddsrummet ska kunna tömmas 
snabbt. I dagsläget så rör det sig om ungefär 5 arkivskåp med handlingar som 
väntar på 10 års gallring. Dessa ärenden är från 2015 och äldre. Senare ärenden 
finns endast digitalt. Ett ärende kan pågå upp till 5 år innan det avslutas, vilket 
innebär att i 10-årsarkivet kan det finnas handlingar som måste sparas till 2030. 
Denna gallringfrist får idag anses onödigt lång. Både i förhållande till de råd som 
tagits fram av Riksarkivet och SKR. Men också ur ett rättsligt perspektiv och 
utifrån verksamhetens behov av dem.    

Förslaget är därför att dessa pappershandlingar kan gallras direkt då ärendet vunnit 
laga kraft eller avslutats. Vilket också är i enlighet  med kommunens fattade beslut 
att inte spara inkomna pappershandlingar efter skanning från och med 2020. I fallet 
med de nämnda bygglovshandlingarna tidigareläggs bara detta beslut.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 
• Samhällsbyggnadsnämndens dokumenthanteringsplan 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att till aktuell dokumentsplanen, fastställd i beslut SBN § 41/2020, bifoga  
tillägget att bygglovsenhetens handlingar med gallringsfrist 10 år ändras till  
att pappershandlingar gallras vid avslut och digitala handlingar har en  
gallringsfrist på 5 år. 

att  beslutet även gäller befintliga redan upprättade, ännu inte gallrade, 
handlingar i bygglovsenhetens arkiv.  

 

Beslutet ska expedieras till 
• Bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 82 Dnr. SBN 2021/10,  

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 

- BAB-rapport – mars 2022 
- Protokoll SBN-Au 2022-03-29 
- Delegationsbeslut HU-chef Pernilla Fahlstedt – mars 2022 
- Delegationslista LTF – mars 2022 
- Delegationslista bygg – mars 2022 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-04-12 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 83 Dnr. SBN 2021/12,  

Kännedomsärenden 

a. Mark- och miljööverdomstolens beslut 2022-03-10, mål nr   
B 2020-000317 P 1511-22 gällande förhandsbesked för uppförande av  
enbostadshus på fastigheten Ärrarp 3:1, Errarps byaväg 142. 
Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd.  
Mark- och miljödomstolens avgörande står därmed fast. 
 

b. Mark- och miljödomstolens dom 2022-03-22, Mål nr P 1290-22  
B 21-0804 gällande positivt förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus  på fastigheten Skörpinge 84:1, Rönnebodavägen; nu 
fråga om talerätt. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
 

c. Länsstyrelsens beslut 2022-03-23, dnr 403-7605-2022 gällande  
B 2020-000338 bygglov för nybyggnad av ett flerbostadshus på 
fastigheten Gräsanden 8, Villagatan 12.   
Länsstyrelsen avvisar överklagandena. 
 

d. Beslut KF 2022-03-28, § 52 
 

e. Beslut KS 2022-03-09, § 54 
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