
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-04-27

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Digitalt via Teams, 2021-04-27, kl.  14:00-17.40

Beslutande: Tomas Fjellner (M), på plats i rum 429
Hans-Åke Jönsson (C), på plats i rum 429
Magnus Jonsson (S)
Per Skantz (M)
BrittMarie Hansson (S)
Anita Rosén (L)
Anton Nyroos (S)
Nicklas Oddson (KD)
Alexander Johnsson (SD)
Staffan Laurell (M)
Bo Salomonsson (SD)
Benny Persson (V)
Anders Källström (M), tjänstgörande ersättare

Ersättare: Mats Widén (C)
Jennie Fredriksson (S)
Anders Ingvarsson (SD)
Stephan Persson Tyrling (M)
Lennart Engström (KD)
Gert Nilsson (S)
Helena Böcker (MP)
Sven Aidemark (L)

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef, på plats i rum 429
Daniel Sjölin, nämndsekreterare, på plats i rum 429
Veronica Kippner, enhetschef, §§ 69-75
Annika Enberg, enhetschef
Ida Persson, enhetschef, §§ 69-75
Pia Radil, lokalvårdschef, § 66
Annica Jörgensen, parkingenjör, § 67
Rebecca Jolstrand, trafikingenjör, § 68
Anders Pålsson, bygglovshandläggare, §§ 69-70
Linnea Toth, bygglovshandläggare, §§ 73-74
Kassem Khalife, bygglovshandläggare, § 75
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare, §§ 71-72

Utses att justera: Hans-Åke Jönsson (C), BrittMarie Hansson (S)
Paragrafer: 59-78
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-04-27

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Tomas Fjellner (M)

Justerare ___________________________________________________
Hans-Åke Jönsson (C), BrittMarie Hansson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-04-27

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-04-27

Datum för anslags uppsättande: 2021-05-04

Datum för anslags nedtagande: 2021-05-26

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-04-27

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

59 Val av justeringspersoner och dag för justering

60 Godkännande av dagordningen

61 Skriftig information - Planbesked för Vejby 15:38

62 Skriftlig information -Planbesked för Programmeraren 1 m fl  

63 Skriftlig information -Planbesked del av Ängelholm 3:32

64 Skriftlig information från huvuduppdragschefen

65 Skriftlig information - status Ängelholmspaketet

66 Återrapportering av uppdrag att se över städningen av idrottshallarna 
beträffande tider och schema 

2020/278

67 Utredning om hundrastgårdar i Ängelholm 2020/102

68 Parkeringsavgift Hembygdsparken 2020/261

69 . Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus till 
flerbostadshus (inredande av ytterligare en lägenhet) samt ändring av del 
av komplementbyggnad och uppförande av stödmur. 

2021/70

70  Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd 2021/86

71  - Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av 
fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad 

2021/87

72 , Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 2021/88

73  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus 2021/89

74  Ansökan om bygglov för inredning av vind i 
flerbostadshus samt tillbyggnad med frontespis 

2021/66

75 , Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2021/39
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-04-27

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

76 Val av ersättare till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2021/92

77 Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2021 2021/10

78 Kännedomsärenden 2021/12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 59

Val av justeringspersoner och dag för justering

BrittMarie Hansson (S) och Hans-Åke Jönsson (C) föreslås som justeringspersoner, 
samt att dag för justering blir 2021-05-04.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att utse BrittMarie Hansson (S) och Hans-Åke Jönsson (C) till justeringspersoner, 
samt

att dag för justering blir 2021-05-04.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 60

Godkännande av dagordningen

I förhållande till utsänd dagordning enligt första utskicket har två ärenden utgått:

Information om medborgardialog stadsparken, samt 
Information om planbesked detaljplan Vejby 266:1

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 61

Skriftig information - Planbesked för Vejby 15:38

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information avseende planbesked för 
Vejby 15:38.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 62

Skriftlig information -Planbesked för Programmeraren 
1 m fl

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information avseende ärendet om 
planbesked för Programmeraren 1 mfl.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 63

Skriftlig information -Planbesked del av Ängelholm 
3:32

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information gällande ärendet om 
planbesked för del av Ängelholm 3:32.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 64

Skriftlig information från huvuduppdragschefen

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om aktuella frågor, 
sammanställt av huvuduppdragschefen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 65

Skriftlig information - status Ängelholmspaketet

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om hur statusen är för 
projektet Ängelholmspaketet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 66 Dnr. SBN 2020/278, KS 2020/229

Återrapportering av uppdrag att se över städningen 
av idrottshallarna beträffande tider och schema

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 23/11-2020 §218, i samband med beslut om budet 
för 2021, beslutat att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att se över städningen 
av idrottshallarna beträffande tider och schema. 

Uppdraget ska återrapporteras till kommunstyrelsen senast 2021-04-30.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, 2021-03-12

• Statistik framtagen av kundtjänst gällande beläggning av idrottshallar 2019

Föredragande tjänsteperson
Pia Radil, lokalvårdschef

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson 
(S) och BrittMarie Hansson (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen

att godkänna återrapporteringen.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Lokalvårdsservice
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 67 Dnr. SBN 2020/102, 

Utredning om hundrastgårdar i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Önskemål om hundrastgårdar är stort i kommunen. Önskemål har senaste fem åren 
kommit i form av medborgarförslag, Ängelholmsförslag, via mail, telefon, 
ärendehanteringssystem samt ”ute på stan”, både till politiker och till 
tjänstepersoner. 

I februari 2020 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att besvara ett 
Ängelholmsförslag angående större hundrastgård vid BMX banan utmed 
Sibirienvägen med att frågan behövde utredas i större omfattning än möjligt inom 
sex månader, vilket är den svarstid som gäller för ett Ängelholmsförslag. Vidare 
beskrev man att utredningen skulle innefatta hela kommunen.

En utredning har därefter gjorts med förslag på placeringar av fem nya 
hundrastgårdar samt ett större hundhägn inklusive beräkning av anläggnings- och 
driftskostnader. Definition hundrastgård är bifogad utredning en stängslad yta 
mindre än 2000 kvm. Definition hundhägn är i bifogad utredning en stängslad yta 
större än 2000 kvm. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande Hundrastgårdar från huvuduppdrag Samhälle daterat 31 mars 

2021
• Utredning hundrastgårdar - kostnadsberäkning och föreslagna platser daterad 

31 mars 2021
• Svar på Ängelholmsförslag gällande hundrastgård vid BMX banan daterat 4 

februari 2020

Föredragande tjänsteperson
Annica Jörgensen, parkingenjör
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Anders Källström(M), Hans-Åke Jönsson 
(C), Nicklas Oddson (KD), Magnus Jonsson (S), Anton Nyroos (S) och Alexander 
Johnsson(SD)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att      godkänna utredning om hundrastgårdar och hundhägn,

att ge huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att anlägga fem hundrastgårdar samt 
ett hundhägn enligt ovan definitioner i allt väsentligt i enlighet med 
”Utredning hundrastgårdar – kostnadsberäkning och föreslagna platser”. 
Första året anläggs en plats, därefter två per år, 

att finansiering av såväl anläggning som drift sker inom befintlig budget för 
Stadsmiljö.

Beslutet expedieras till:
Samhälle/stadsmiljö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 68 Dnr. SBN 2020/261, 

Parkeringsavgift Hembygdsparken

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått i uppdrag av Kommunfullmäktige att införa 
parkeringsavgifter vid Hembygdsparkens parkering i dialog med 
Hembygdsföreningen. Enligt uppdraget ska nettointäkterna, efter att kostnaderna 
för hanteringen är betalda, tillföras Hembygdsparken som ett bidrag.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 16 mars 2021
• Kalkyl gällande grusning, alternativ 1. 
• Kalkyl gällande grusning och stensättning, alternativ 2. 
• Kalkyl gällande asfaltering, alternativ 3. 
• Beslut KF 2020-11-23 om budget 2021 och plan 2022-2023

Föredragande tjänsteperson
Rebecca Jolstrand, trafikingenjör

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Magnus Jonsson (S) och Alexander Johnsson (SD) yrkar avslag på förslaget från 
tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen om bifall och avslag mot varandra och finner en 
majoritet för bifall. Votering begärs och verkställs. De som röstar för bifall röstar 
JA och de som röstar för avslag röstar NEJ. Resultatet blev 7 JA-röster och 6 NEJ-
röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Staffan Laurell (M), Per 
Skantz (M), Anders Källström (M), Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD) och 
Tomas Fjellner (M). Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), Alexander Johnsson 
(SD), BrittMarie Hansson (S), Bo Salomonsson (SD), Anton Nyroos (S) och Benny 
Persson (V).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar, under förutsättning att kommunfullmäktige 
inför parkeringsavgifter i Hembygdsparken,

att iordningsställa grusparkeringsytan längst in från  Danielslundsgatan enligt 
alternativ 1,

att godkänna utplacering av befintliga parkeringsautomater enligt förslag, 

att ge Huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att köpa in två nya 
parkeringsautomater när upphandlingen är klar och placera ut enligt förslag

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att föreslå kommunstyrelsen

att godkänna återrapporteringen, samt 

att föreslå kommunfullmäktige att komplettera Taxa för parkering med en ny 
zonkod som gäller parkeringar i Hembygdsparken. Avgiften inom zonen är 
7 kr/timme och ska erläggas alla dagar mellan kl 9-18 från datum som 
kommunfullmäktige beslutar.

Reservation
Sverigedemokraterna yrkade avslag i ärendet mot att införa parkeringsavgift i 
Hembygdsparken. Som ett av Ängelholms mest besökta turistmål anser 
Sverigedemokraterna att Hembygdsparken ska vara fredad mot en parkeringsavgift. 
Besökare av alla åldrar och ekonomier ska kunna samlas under samma 
förutsättningar. Vi ser också en negativ konsekvens för närliggande bostadsområde 
runt parken där fordon nu kommer att söka sig då där är avgiftsfritt. 

/Alexander Johnsson, Bo Salomonsson, Anders Ingvarsson och Johan Wifralius

Vi socialdemokrater har inte fått någon ekonomiskt underlag i detta ärende och 
därför yrkar vi avslag .

/Magnus Jonsson, BrittMarie Hansson och Anton Nyroos
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• HU Samhälle/Stadsmiljö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 69 Dnr. SBN 2021/70, B 2020-000733

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
tvåbostadshus till flerbostadshus (inredande av 
ytterligare en lägenhet) samt ändring av del av 
komplementbyggnad och uppförande av stödmur.

Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av tvåbostadshus till flerbostadshus (inredande av 
ytterligare en lägenhet) samt ändring av del av komplementbyggnad och 
uppförande av stödmur. Fastigheten och byggnaden omfattas av 
förvanskningsförbud enligt 9 kap. 13 § plan- och bygglagen.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan avseende placering av tillbyggnad närmare 
tomtgräns än vad som är tillåtet, delvis placering av mur på punktprickad mark och 
att del av befintlig byggnad är placeras på punktprickad mark. 

Åtgärden innebär förvanskning av de kulturhistoriska värden och strider mot 8 kap. 
13 § PBL. Avvikelserna bedöms inte vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 
kap. 31 b § PBL.  

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2020-08-07
• Yttrande inkommen 2021-01-15
• Yttrande inkommen 2021-01-28
• Planritning inkommen 2021-01-28
• Planritning inkommen 2021-01-28
• Fasadritning inkommen 2021-01-28
• Fasadritning inkommen 2021-01-28
• Fasadritning inkommen 2021-01-28
• Fasadritning inkommen 2021-01-28
• Sektionsritning inkommen 2021-01-28
• Sektionsritning inkommen 2021-01-28
• Plan- och fasadritning inkommen 2021-01-28
• Nybyggnadskarta inkommen 2021-02-22
• Fasadritning inkommen 2021-02-22
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

• Yttrande inkommen 2021-02-22
• Yttrande inkommen 2021-02-23

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar på återremiss för att inhämta stadsarkitektens 
synpunkter i ärendet.

BrittMarie Hansson(S), Magnus Jonsson (S), Anton Nyroos (S), Alexander 
Johnsson (SD) och Benny Persson (V) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer yrkandet på återremiss mot yrkandet om bifallsyrkandet och 
finner en majoritet för återremiss. Votering begärs och verkställs. Den som röstar 
för återremiss röstar JA. Den som röstar för bifall röstar NEJ. Resultatet blev 6 JA-
röster och 7 NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Staffan 
Laurell (M), Per Skantz (M), Anders Källström (M), Anita Rosén(L) och Tomas 
Fjellner (M). De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), Alexander Johnsson 
(SD), BrittMarie Hansson (S), Bo Salomonsson (SD), Anton Nyroos(S), Nicklas 
Oddson (KD och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan om bygglov.

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 70 Dnr. SBN 2021/86, B 2021-000112

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
garage/förråd

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av garage/förråd på fastigheten  

Byggnaden har en femkantig form om totalt 33,6 m² byggnadsarea.  Fasad mot gata 
(gavel), alternativt fasad mot granne, bedöms vara beräkningsgrundande. Detta 
medför en byggnadshöjd om totalt 3,850 m. 

Åtgärden avviker från detaljplanen avseende högsta tillåtna byggnadshöjd.   
Komplementbyggnad får ha en högsta byggnadshöjd om 2.8 meter. Åtgärden avser 
en byggnadshöjd om totalt 3,85 m vilket innebär en avvikelse på 1.05 m.  

Avvikelsen bedöms inte utgöra en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § 
PBL och kan därmed inte beviljas. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2021-01-31
• Nybyggnadskarta inkommen 2021-01-31
• Planritning inkommen 2021-01-31
• Fasadritning inkommen 2021-03-17
• Fasadritning inkommen 2021-03-17
• Sektionsritning inkommen 2021-03-17
• Yttrande från sökande inkommen 2021-03-23

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar på återremiss för att göra ett grannhörande. Bifall till 
detta yrkande från: Alexander Johnsson (SD). 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Magnus Jonsson (S) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget i 
tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill 
återremittera ärendet.

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för en återremiss röstar JA. Den 
som röstar på bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet blir 9 JA-
röster och 4 NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander 
Johnsson (SD), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Anders Källström (M), Bo 
Salomonsson (SD), Anita Rosén(L), Nicklas Oddson (KD) och Tomas Fjellner 
(M).

Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos 
(S) och Benny Persson(V)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att återremittera ärendet för att göra ett grannhörande.

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 71 Dnr. SBN 2021/87, B 2020-001206

 - Ansökan om bygglov för utvändig ändring 
och tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av 
komplementbyggnad

Ärendebeskrivning
Ärendet avser utvändig ändring av fritidshus och nybyggnad av 
komplementbyggnad. Fastigheten är i detaljplanen försedd med bland annat 
varsamhetsbestämmelse k1 och planbestämmelse f1 som avser utseende. I det 
presenterade förslaget ges byggnaden väsentligt ändrade volymer och de tidstypiska 
detaljerna och särdragen ersätts med ett för byggnaden nytt uttryck, vilket innebär 
att åtgärden strider mot gällande bestämmelser.                                                                                      
Bygglovsenheten föreslår att rivningslov ges för carporten. Övriga åtgärder bedöms 
inte följa varsamhets- och utformningskraven och lov kan därmed inte ges för dem.   

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2021-03-24
• Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2021-03-24
• Fasadritning inkommen 2021-03-24
• Fasad- och sektionsritning inkommen 2021-03-24
• Planritning inkommen 2021-03-24
• Sektionsritning inkommen 2021-03-24
• Fasadritning - gäststuga inkommen 2021-03-24
• Planritning - gäststuga inkommen 2021-03-24
• Sektionsritning - gäststuga inkommen 2021-03-24
• Färg- och materialredovisning inkommen 2021-03-24
• Samlat yttrande från sökande inkommen 2021-03-24

Föredragande tjänsteperson
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-04-27

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Hans-Åke Jönsson(C), Anita Rosén (L) och Alexander Johansson(SD) yrkar på 
återremiss för att göra ett grannhörande.

Magnus Jonsson (S) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för yrkandet om 
återremiss. Votering begärs och verkställs. De som röstar för återremiss röstar JA. 
De som röstar för bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet av 
omröstningen blir 9 JA-röster och 4 NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-Åke 
Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Anders 
Källström (M), Bo Salomonsson (SD), Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD) och 
Tomas Fjellner (M). Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson 
(S), Anton Nyroos (S) och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att återremittera ärendet för att göra ett grannhörande. 

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 72 Dnr. SBN 2021/88, B 2020-000317

, Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med
komplementbyggnad. Fastighetens areal är idag på över 21,1 hektar. Avstyckning är
planerad för en tomt och den nya fastighetens tomtarea kommer vara på ca 3 100
kvm och är belägen på fastighetens norra del. Bygglovsenheten föreslår att 
samhällsbyggnadsnämnden medger positivt förhandsbesked.  

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan, inkommen 2020-04-07
• Situationsplan, inkommen 2020-04-07
• Remissvar från Miljöenheten, inkommen 2020-05-27
• Remissvar från VA-enheten, inkommen 2020-05-13
• Remissvar från Räddningstjänsten, inkommen  2020-05-13
• Remissvar från Trafikverket, inkommen 2020-06-24
• Remissvar från NSR, inkommen 2020-06-01
• Remissvar från Stadsmiljö/gata, inkommen  2021-03-30
• Arkeologisk förundersökning, inkommen 2020-06-17
• Platsbesök 2020-05-05 
• Sökandes motivering till ansökan, inkommen 2021-01-26 

Föredragande tjänsteperson
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare

Yrkande
Benny Persson (V), Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson (S), Alexander 
Johnsson (SD), Anton Nyroos (S), BrittMarie Hansson (S) och Anita Rosén(L) 
yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med stöd av PBL 9 kap 17§ meddela positivt förhandsbesked för ansökt åtgärd 
med följande villkor: 

- De kommande byggnaderna ska utformas i en traditionell lantlig stil med sadeltak. 
Byggnadshöjden får vara högst 3,5 m och nockhöjd som högst 7,1 m. Färg och
material ska väljas med omsorg så att de harmoniserar med omgivande miljöer. 

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 73 Dnr. SBN 2021/89, B 2020-001221

, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
radhus

Ärendebeskrivning
Ärendet avser tillbyggnad av radhus med uterum på 15,4 m2. Utgångsläget för 
berörd byggnad strider mot gällande detaljplan, och möjligheten att bevilja bygglov 
saknas. 

Sökande har upplysts om möjligheten för en så kallad attefallstillbyggnad på 
maximalt 15,0 m2, som inte ställer samma krav på utgångslägets eller åtgärdens 
planenlighet som ett bygglov gör. 

Bygglovsenheten föreslår att samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan i sin helhet.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2020-12-18 
• Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2021-02-15
• Plan-, fasad- och sektionsritn. inkommen 2021-02-15
• Fotografi inkommen 2021-01-29
• Färg- och materialbeskrivning inkommen 2021-02-01
• Sökandes yttrande med bilagor inkommen 2021-03-20

Föredragande tjänsteperson
Linnea Toth, bygglovshandläggare

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C), Staffan Laurell (M) och Alexander Johnsson (SD) yrkar 
bifall till ansökan om bygglov.

Magnus Jonsson (C), BrittMarie Hansson (S) och Benny Persson (V) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet.
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Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för att bifalla 
bygglovsansökan. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att bifalla 
bygglovsansökan röstar JA. Den som röstar för att bifalla förslaget från 
tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet från omröstningen blev 9 JA-röster och 4 
NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson 
(SD), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Bo Salomonsson (SD), Anders 
Källström (M), Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD) och Tomas Fjellner (M). 
Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos 
(S) och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lämna bifall till ansökan om bygglov

Beslutsmotivering
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att såväl den befintliga avvikelsen som 
ansökt åtgärd är väl anpassade till omgivande bebyggelse (PBL 8 kap 1§). Bygglov 
för huvudbyggnaden har funnits sedan 1985, avvikelserna accepterades då och 
bygglov för liknande uterum har beviljats i området. Med hänvisning till 
likabehandlingsprincipen och med stöd av övergångsbestämmelserna punkten 13 i 
PBL  förklaras avvikelsen som en sådan godtagen avvikelse som avses i PBL 9 kap. 
30 första stycket 1 b.

Reservation
Eftersom ansökan strider mot gällande detaljplan anser vi att ansökan inte kan 
beviljas. Vi har uppfattningen att detaljplaner antagna av kommunfullmäktige ska 
respekteras!

//Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S)  

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 74 Dnr. SBN 2021/66, B 2020-001218

. Ansökan om bygglov för inredning av 
vind i flerbostadshus samt tillbyggnad med frontespis

Ärendebeskrivning
Ansökan avser inredning av vind i flerbostadshus med två nya bostadslägenheter, 
utvändig ändring med två tillkommande takfönster samt tillbyggnad med 
frontespis. Åtgärden innebär avvikelser från detaljplanen, avseende inredning av 
vind och att tillåtet våningsantal med tillhörande byggnadshöjd på maximalt 10,8 m 
överskrids. Förutsättningar för att bevilja bygglov saknas, varför bygglovsenheten 
rekommenderar avslag för ansökt åtgärd

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan, inkommen 2020-12-16
• Ritningar, inkommen 2020-12-16,  2021-03-31
• Sökandes yttrande inkommen 2021-02-11, 03-09 och 03-31

Föredragande tjänsteperson
Linnea Toth, bygglovshandläggare

Yrkande
Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till bygglovsansökan. Instämmer i detta yrkande 
gör: Benny Persson (V), Nicklas Oddson (KD), Alexander Johnsson (SD), 
BrittMarie Hansson (S), Hans-Åke Jönsson (C) och Anton Nyroos (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lämna bifall till ansökan om bygglov.
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Beslutsmotivering
Avvikelse för befintlig byggnad anses vara godtagen och utgör därför inget hinder 
för att bevilja bygglov. Ansökt åtgärd avviker från detaljplanen. Samhällsnämnden 
bedömer att åtgärden att inreda ytterligare bostäder i ett centralt läge med närhet till 
skolor och kollektivtrafik är lämplig, mot bakgrund av kommunens behov av 
mindre lägenheter. Samhällsbyggnadsnämnden ser även ett värde i förtätning inom 
befintlig byggnation, framför att ny mark tas i anspråk. Avvikelsen bedöms vara 
liten och förenlig med detaljplanens syfte. (PBL 9 kap. 31 b§)

Beslutet ska expedieras till
-Sökande via bygglovsenheten
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SBN § 75 Dnr. SBN 2021/39, B 2020-001181

, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med skärmtak, carport, förråd samt 
väggväxthus. Skärmtaket strider mot detaljplan genom att den sammanbygger 
komplementbyggnad med huvudbyggnad. Detaljplanen medger att huvudbyggnad 
ska uppföras fristående. Detta innebär även en avvikelse mot byggnadsstadgan 39 § 
eftersom befintlig komplementbyggnad omklassas till huvudbyggnad och hamnar 
på mindre avstånd än 4,5 meter ifrån tomtgräns. Carporten strider mot 
byggnadsstadgan 39 § genom att den placeras i tomtgräns och förväntas ej att 
sammanbyggas med byggnader på grannfastigheten. Även förrådet och 
väggväxthuset strider mot byggnadsstadgan 39 § genom att de placeras på mindre 
avstånd än 4,5 meter ifrån gränsen.

Bygglovsenheten bedömer därmed att åtgärderna är olämpliga och att bygglov inte 
kan ges.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2020-11-25
• Situationsplan inkommen 2021-03-15
• Plan-, fasad- och sektionsritning inkommen 2021-03-15
• Fasad- och sektionsritning inkommen 2021-03-15
• Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2021-03-21

Föredragande tjänsteperson
Kassem Khalife, bygglovshandläggare
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Yrkande
Bifall till ansökan om bygglov från: Hans-Åke Jönsson (C) och Alexander Johnsson 
(SD)

Bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson 
(S) och Anton Nyroos (S).

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill lämna 
bifall till ansökan om bygglov. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för 
att bifalla ansökan om bygglov röstar JA. Den som röstar för förslaget i 
tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 9 JA-röster och 4 
NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson 
(SD), Bo Salomonsson (SD), Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD), Per Skantz 
(M), Staffan Laurell (M), Anders Källström (M) och Tomas Fjellner (M). Röstade 
NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S) och 
Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lämna bifall till bygglovsansökan.

Beslutsmotivering
Avvikelse för befintlig byggnad anses vara godtagen och utgör därför inget hinder 
för att bevilja bygglov. Ansökt åtgärd avviker från detaljplanen. Samhällsnämnden 
bedömer att avvikelsen är liten och förenlig med detaljplanens syfte. (PBL 9 kap. 31 
b§). Åtgärden, det vill säga tillbyggnaderna, underordnar sig i skala och karaktär 
befintlig byggnad och utformas i samma stil och material som den ursprungliga 
byggnaden vilket väl passar in i omgivande bebyggelse i området där 
huvudbyggnader har sammanbyggts med komplementbyggnader (8 kap 1 § PBL) .
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Reservation
Eftersom ansökan om bygglovet för skärmtak, carport, förråd och väggväxthus 
strider mot Byggnadsstadgan 39§ anser vi att bygglov inte kan beviljas  

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S)  

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 76 Dnr. SBN 2021/92, 

Val av ersättare till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott består av fem ordinarie ledamöter och 
fem ersättare.

Ordinarie ledamöter är: 
Tomas Fjellner (M), ordförande
Hans-Åke Jönsson(C), 1e vice ordförande
Magnus Jonsson (S), 2e vice ordförande
BrittMarie Hansson (S)
Anita Rosén (L)

Ersättare är:
Per Skantz (M)
Helena Böcker (MP)
Jennie Fredriksson (S)
Nicklas Oddson (KD)
Vakant efter Tommy Jönsson (S)

Tommy Jönsson (S) har avsagt sig sin plats och ett fyllnadsval behöver göras.

Beslutsunderlag
Beslut KF 2021-01-25, § 11
Tjänsteutlåtande, 2021-04-14

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att utse Anton Nyroos (S) till ersättare i samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Beslutet ska expedieras till
FMS(förtroendemannaregistret)
Anton Nyroos
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SBN § 77 Dnr. SBN 2021/10, 

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2021

- Delegationslista bygg mars 2021
- Delegationslista LTF 03
- BAB-rapport mars 2021
- Protokoll SBN-Au 2021-04-13
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SBN § 78 Dnr. SBN 2021/12, 

Kännedomsärenden

- Beslut KLN 2021-04-01, § 48
- Beslut Länsstyrelsen gällande ”Statligt bidrag till det lokala 

naturvårdsprojektet ”Fas II - Skapa våtmarker 2021-2024”
- Beslut KF 2021-03-22, § 69

36


	Protokoll förstasida
	Val av justeringspersoner och dag för justering
	Beslut SBN 2021-04-27
Val av justeringspersoner och dag för justering

	Godkännande av dagordningen
	Beslut SBN 2021-04-27
Godkännande av dagordningen

	Skriftig information - Planbesked för Vejby 15:38
	Beslut SBN 2021-04-27
Skriftig information - Planbesked för Vejby 15:38

	Skriftlig information -Planbesked för Programmeraren 1 m fl  
	Beslut SBN 2021-04-27
Skriftlig information -Planbesked för Programmeraren 1 m fl  

	Skriftlig information -Planbesked del av Ängelholm 3:32
	Beslut SBN 2021-04-27
Skriftlig information -Planbesked del av Ängelholm 3:32

	Skriftlig information från huvuduppdragschefen
	Beslut SBN 2021-04-27
Skriftlig information från huvuduppdragschefen

	Skriftlig information - status Ängelholmspaketet
	Beslut SBN 2021-04-27
Skriftlig information - status Ängelholmspaketet

	Återrapportering av uppdrag att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema 
	Beslut SBN 2021-04-27
Återrapportering av uppdrag att se över städningen av idrottshallarna beträffande tider och schema 

	Utredning om hundrastgårdar i Ängelholm 
	Beslut SBN 2021-04-27
Utredning om hundrastgårdar i Ängelholm 
	Sida 1
	Sida 2


	Parkeringsavgift Hembygdsparken 
	Beslut SBN 2021-04-27
Parkeringsavgift Hembygdsparken 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Backsippan 9. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus till flerbostadshus (inredande av ytterligare en lägenhet) samt ändring av del av komplementbyggnad och uppförande av stödmur. 
	Beslut SBN 2021-04-27
Backsippan 9. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av tvåbostadshus till flerbostadshus (inredande av ytterligare en lägenhet) samt ändring av del av komplementbyggnad och uppförande av stödmur. 
	Sida 1
	Sida 2


	Loddan 4, Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd 
	Beslut SBN 2021-04-27
Loddan 4, Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd 
	Sida 1
	Sida 2


	Steén 1 - Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad 
	Beslut SBN 2021-04-27
Steén 1 - Ansökan om bygglov för utvändig ändring och tillbyggnad av fritidshus samt nybyggnad av komplementbyggnad 
	Sida 1
	Sida 2


	Ärrarp 3:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
	Beslut SBN 2021-04-27
Ärrarp 3:1, Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
	Sida 1
	Sida 2


	Krokusen 13, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus 
	Beslut SBN 2021-04-27
Krokusen 13, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av radhus 
	Sida 1
	Sida 2


	Morkullan 12. Ansökan om bygglov för inredning av vind i flerbostadshus samt tillbyggnad med frontespis 
	Beslut SBN 2021-04-27
Morkullan 12. Ansökan om bygglov för inredning av vind i flerbostadshus samt tillbyggnad med frontespis 
	Sida 1
	Sida 2


	Torlarp 3:59, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
	Beslut SBN 2021-04-27
Torlarp 3:59, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Val av ersättare till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott
	Beslut SBN 2021-04-27
Val av ersättare till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

	Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2021
	Beslut SBN 2021-04-27
Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2021

	Kännedomsärenden
	Beslut SBN 2021-04-27
Kännedomsärenden




