
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-02-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Digitalt via Teams, 2021-02-23, kl. 14:00-17.50

Beslutande: Tomas Fjellner (M), på plats i rum 429
Hans-Åke Jönsson (C)
Magnus Jonsson (S)
Benny Persson (V)
Alf Carlsson (M), ej tjänstgörande §§ 30-31, pga jäv
Alexander Johnsson (SD), §§ 22-34
Staffan Laurell (M)
Bo Salomonsson (SD)
Per Skantz (M)
BrittMarie Hansson (S)
Anita Rosén (L)
Anton Nyroos (S)
Lennart Engström (KD), tjänstgörande ersättare
Stephan Persson Tyrling (M), tjänstgörande ersättare §§ 30-31
Jennie Fredriksson (S), tjänstgörande ersättare §§ 35-39

Ersättare: Helena Böcker (MP)
Gert Nilsson (S)
Stephan Persson Tyrling (M), §§ 22-29 och §§ 32-39
Jennie Fredriksson (S), §§ 22-34
Sven Aidemark (L)

Övriga närvarande:  Daniel Sjölin, nämndsekreterare, på plats i rum 429
Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef, på plats i rum 429
Anders Kronfelt, § 27
Veronica Kippner, enhetschef, §§ 22-35
Ida Persson, miljö- och byggchef, §§ 22-35
Ilir Musa, planarkitekt, § 28
Kassem Khalife, bygglovshandläggare, § 33
Sara Eliasson, byggnadsinspektör, §§ 34-35
Anders Pålsson, bygglovshandläggare, §§ 29-35

Utses att justera: BrittMarie Hansson (S), Hans-Åke Jönsson (C)
Paragrafer: 22-39

1



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-02-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Tomas Fjellner (M)

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

Sammanträdesdatum 2021-02-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2021-02-23

Datum för anslags uppsättande: 2021-03-02

Datum för anslags nedtagande: 2021-03-24

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

 
Sammanträdesdatum 2021-02-23 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

   

 

 

Just. sign. 
 
 
 

 

Utdragsbestyrkande 

 
 

Innehållsförteckning 
 
§ Ärendebeskrivning Dnr.  

 

22 Godkännande av dagordningen  

23 Val av justeringspersoner  

24 Presentation av miljö- och byggchef Ida Persson  

25 Rutin för handläggning av bygglov för solceller 2021/4 

26 Information från huvuduppdragschefen  

27 Årsredovisning 2020 2019/93 

28 Antagande Detaljplan Strövelstorp 5:6 (Förskola) 2019/228 

29  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

2021/6 

30 , Ansökan om bygglov för ändrad användning av 
bostadshus till daglig verksamhet (LSS) 

2021/36 

31  - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad och rivning av del av huvudbyggnad samt 
uppförande av mur 

2021/37 

32  - Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 6 st 
enbostadshus 

2021/38 

33  - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2021/39 

34  - Föreläggande om flytt av komplementbyggnad 2021/40 

35 Tillsynsplan år 2021 strandskydd 2021/30 

36 Val av ny ersättare till Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott efter 
Tommy Jönsson (S) 

 

37 Ängelholmsförslaget Revidering av planbestämmelser för ett 
klimatsmartare Ängelholm 

2020/221 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-02-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

38 Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2021 2021/10

39 Domstols- och myndighetsbeslut 2021 till SBN för kännedom 2021/12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 22  

Godkännande av dagordningen

Ärendet ”Fastställande av tillsynsplan 2021” föreslås utgå från dagordningen.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med ovanstående ändring godkänna dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 23  

Val av justeringspersoner

BrittMarie Hansson (S) och Hans-Åke Jönsson (C) föreslås bli justerare av 
protokollet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

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

7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 24

Presentation av miljö- och byggchef Ida Persson

Ängelholms nya miljö- och byggchef Ida Persson presenterar sig för 
Samhällsbyggnadsnämnden.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 25 Dnr. SBN 2021/4

Rutin för handläggning av bygglov för solceller

Enhetschef, Veronica Kippner, informerar om uppdaterad rutin för handläggning 
av bygglov för solceller.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 26

Information från huvuduppdragschefen

Huvuduppdragschef, Pernilla Fahlstedt, lämnar en skriftlig rapport över aktuella 
frågor inom nämndens verksamhetsområde.

10



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 27 Dnr. SBN 2019/93

Årsredovisning 2020

Ärendebeskrivning
Huvuduppdrag Samhälle informerar om årsredovisning för 2020 avseende 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Rapporten innehåller 
verksamhetsberättelse, måluppföljning, ekonomisk analys, framtidsspaning, 
redovisning av kvalitetsdeklarationer samt ekonomiskt årsbokslut avseende drift- 
och investeringsbudget.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-02-02
Bilaga 1. Verksamhetsberättelse
Bilaga 2. Årsbokslut
Bilaga 3. Måluppföljning
Bilaga 4. Uppföljning kvalitetsdeklarationer
Bilaga 5. Framtid

Föredragande tjänsteperson
Huvuduppdragschef Pernilla Fahlstedt och ekonom Anders Kronfelt

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 28 Dnr. SBN 2019/228, 

Antagande Detaljplan Strövelstorp 5:6 (Förskola)

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för förskola med tillhörande 
friytor, parkering och angöring samt en lokalgata. 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 att meddela positivt planbesked för 
Strövelstorp 5:6 m fl. samt att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle/planenheten att 
pröva planläggning för ny förskola. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 22 oktober 2019 § 149 att godkänna det 
upprättade planförslaget för samråd. Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd 
från 18 november 2019 till och med den 2 december 2019. Förslaget hölls 
tillgängligt på www.engelholm.se, stadsbiblioteket i Ängelholm, Strövelstorps 
bibliotek samt i stadshuset. Under samrådstiden inkom 7 yttranden varav 1 var utan 
erinran.

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade på delegation den 30 oktober 2020 att 
godkänna det upprättade planförslaget för granskning. Ett förslag har varit utsänt 
på granskning från 16 november 2020 till och med den 1 december 2020. Förslaget 
hölls tillgängligt på www.engelholm.se, stadsbiblioteket i Ängelholm, Strövelstorps 
bibliotek samt i stadshuset. Under granskningstiden inkom 8 yttranden varav 4 var 
utan erinran.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 28 januari 2021
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 30 oktober 2020
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 28 januari 2021
• Bilaga 3. Granskningsutlåtande den 28 januari 2021
• Bilaga 4. Samrådsredogörelse den 28 oktober 2020

Föredragande tjänsteperson
Planarkitekt Ilir Musa
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson 
(S), Hans-Åke Jönsson (C), Per Skantz (M), Anton Nyroos (S), Alexander Johnsson 
(SD) och Benny Persson (V)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen

att anta detaljplanen för Strövelstorp 5:6 m.fl..

Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 29 Dnr. SBN 2021/6, B 2020-000933

 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Platsen som 
önskas bebyggas ligger sydost om Magnarp, cirka 200 meter från havet.
Fastigheten ligger utanför detaljplanerat område men inom sammanhållen 
bebyggelse. 
Föreslagen placering ligger intill befintlig bebyggelse. Dock krävs anläggning av ny 
infartsväg. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande              daterat 2021-01-19
• Ansökan inkommen 2020-09-28
• Situationsplan inkommen 2020-09-28
• Sektionsritning inkommen 2020-09-28
• Foto inkommen 2020-09-28
• Foto inkommen 2020-10-19
• Yttrande inkommen 2020-11-03
• Yttrande inkommen 2020-11-17
• Yttrande inkommen 2021-01-18

Föredragande tjänsteperson
Bygglovshandläggare Anders Pålsson

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Magnus Jonsson (S), Hans-Åke Jönsson 
(C), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S), Benny Persson (V), Anita Rosén 
(L), Staffan Laurell (M) och Alexander Johnsson (SD).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan om förhandsbesked.

Beslutet ska expedieras till
Sökanden via bygglovsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 30 Dnr. SBN 2021/36, B 2020-001148

, Ansökan om bygglov för ändrad 
användning av bostadshus till daglig verksamhet (LSS)

Ärendebeskrivning
Ärendet avser ändrad användning av bostadshus till daglig verksamhet för deltagare 
med beslut om dagligt verksamhet enl. 9 § LSS. 

Åtgärden bedöms inte utgöra en betydande negativ åverkan på omgivningen 
eftersom platsen är bebyggd idag och verksamheten är av begränsad art. 

Bygglovenheten finner inget hinder för att bevilja åtgärden i enlighet med 9 kap. 31 
§ plan- och bygglagen. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2020-11-26
• Plan- och fasadritning inkommen 2020-11-26
• Situationsplan inkommen 2020-11-26
• Verksamhetsbeskrivning inkommen 2020-11-26
• Parkeringsredovisning inkommen 2020-12-21
• Parkeringsredovisning inkommen 2021-02-02

Föredragande tjänsteperson
Bygglovshandläggare Anders Pålsson

Jäv
Alf Carlsson (M) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta 
ärende. Stephan Persson Tyrling (M) går in som tjänstgörande ersättare.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet: BrittMarie Hansson (S), Staffan Laurell (M), 
Magnus Jonsson (S), Anita Rosén (L), Benny Persson (V), Lennart Engström (KD), 
Anton Nyroos (S), Alexander Johnsson (SD) och Stephan Persson Tyrling(M).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att medge bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § då åtgärderna inte 
förutsätter planläggning samt uppfyller kraven enligt PBL 2 och 8 kap.

Beslutet ska expedieras till
Sökanden via bygglovsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 31 Dnr. SBN 2021/37, B 2020-001136

 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad och rivning av del av 
huvudbyggnad samt uppförande av mur

Ärendebeskrivning
Ärendet avser nybyggnad av komplementbyggnad och rivning av del av 
huvudbyggnad (carport, garage, förråd och pergola) samt uppförande av mur på 
fastigheten . 

Åtgärden strider mot detaljplanen genom att högsta tillåtna byggnadsarea på 
tomten överskrids, största tillåtna storlek för komplementbyggnad överskrids, del 
av komplementbyggnad placeras närmare tomtgräns än 4.5 m och strider mot 39 § 
byggnadsstadgan, mur placeras helt på korsprickad mark.

Den sökta åtgärden medför således fyra olika avvikelser från gällande detaljplan. 
Den sammanlagda avvikelsen kan inte som en sådan liten avvikelse som avses i 9 
kap. 31 b § plan- och bygglagen och bygglov kan därmed inte beviljas

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2020-12-07
• Fasadritning inkommen 2020-12-07
• Fasad och sektionsritning inkommen 2020-12-07
• Fasadritning inkommen 2020-12-07
• Plankarta inkommen 2020-12-07
• Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2020-12-07
• Fotografier inkommen 2021-01-27

Föredragande tjänsteperson
Bygglovshandläggare Anders Pålsson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Jäv
Alf Carlsson (M) meddelar jäv och deltar inte i handläggning och beslut i detta 
ärende. Stephan Persson Tyrling (M) går in som tjänstgörande ersättare.

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson 
(S), Anton Nyroos (S) och Benny Persson (V).

Hans-Åke Jönsson (C) yrkar på att det skall lämnas bifall till ansökan om bygglov. 
Instämmer i detta yrkande gör: Staffan Laurell (M), Anita Rosén (L), Lennart 
Engström (KD), Alexander Johnsson (SD) och Stephan Persson Tyrling (M).

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för Hans-Åke 
Jönssons yrkande. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att rösta på 
Hans-Åke Jönssons yrkande röstar JA. Den som röstar för förslaget i 
tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet blir 9 JA-röster och 4 NEJ-röster. Röstade 
JA gjorde: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Staffan Laurell (M), 
Per Skantz (M), Bo Salomonsson (SD), Anita Rosén (L), Stephan Persson Tyrling 
(M), Lennart Engström(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 bevilja ansökan om bygglov enligt 9 kap. 31 b § Plan- och bygglagen.

Reservation
Undertecknade reserverar sig mot alliansens beslut eftersom ansökan strider mot 
gällande detaljplan genom att högsta tillåtna höjd på byggnaden överskrids, 
komplementbyggnaden placeras närmare tomtgränsen än 4,5 m, muren placeras på 
prickmark och strider mot 39§ Byggnadsstadgan.

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S)  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsmotivering
Åtgärden bedöms vara väl underordnad huvudbyggnaden i volym och utformning. 
Val av kulör och material är lika befintlig byggnad. Muren uppförs också i lika 
material och kulör som huvudbyggnaden. Åtgärden bedöms därmed vara väl 
anpassad till byggnadens och områdets kulturhistoriska värden och medför inte 
någon förvanskning av de kulturhistoriska värdena. Åtgärden innebär inte en 
förvanskning enligt 8 kap. 13 § PBL. 

Åtgärden som avses uppföras är 7 m² större än befintlig byggnad. Åtgärden 
placeras 0.5 m från tomtgräns, det vill säga 15 cm närmare än befintlig 
byggnad.  Åtgärden medför en väl anpassad byggnad vad gäller såväl arkitektoniska 
och kulturhistoriska drag. Åtgärden bedöms vara underordnad huvudbyggnaden 
och är inte iögonfallande från gatan. Placeringen bedöms inte medföra ytterligare 
olägenhet för berörd granne.

Mur som uppförs i södra tomtgränsen kommer inte synas från gatan utan upplevs 
bara av berörda grannar. Någon erinran mot förslaget har inte inkommit. Muren 
avser ersätta ett olovligt uppfört plank på samma plats. Muren uppförs i puts och 
kulör lika huvudbyggnaden. Åtgärden medför ett lyft av både fastighetens och 
områdets karaktär. Åtgärden medför inte någon större förändring än vad som är 
uppfört på platsen idag och strider inte mot detaljplanens syfte. Åtgärden bedöms 
därmed vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL

Beslutet ska expedieras till
Sökanden via bygglovsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 32 Dnr. SBN 2021/38, B 2020-001075

 - Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av 6 st enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av 6 stycken enbostadshus på 
fastigheten . Platsen ligger utanför detaljplanerat område och utanför 
sammanhållen bebyggelse. Marken som sökande önskar bebygga består av 
jordbruksmark. 

Bygglovenheten bedömer  att föreslagen åtgärd inte till fullo överensstämmer med 
intentionerna i gällande översiktsplan och att detaljplan krävs för åtgärden. 
Åtgärden strider även mot 3 kap. 4 § MB avseende ianspråktagande av 
jordbruksmark för ett enskilt intresse. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande              daterad 2021-02-02
• Ansökan inkommen 2020-11-06
• Yttrande inkommen 2020-12-07
• Situationsplan inkommen 2021-01-14

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Magnus Jonsson (S), Anita Rosén (L), Per 
Skantz (M), BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S), Alexander Johnsson (SD) 
och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

att avslå ansökan om förhandsbesked

Beslutet ska expedieras till
Sökanden via bygglovsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 33 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              daterad 2021-02-01
• Ansökan inkommen 2020-11-25
• Situationsplan inkommen 2020-11-25
• Planritning inkommen 2020-11-25
• Fasadritning inkommen 2020-11-25
• Sektionsritning inkommen 2020-11-25

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar på att ärendet ska återremitteras för att kompletteras 
med ett grannhörande och ett nytt ritningsunderlag. Bifall till Hans-Åkes Jönssons 
yrkande från: Anita Rosén (L), Lennart Engström (KD), Alexander Johnsson (SD) 
och Per Skantz(M).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet: Instämmer i detta 
yrkande gör: BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos (S) och Benny Persson (V).

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras under 
dagens sammanträde och finner en majoritet för återremiss. Votering begärs och 
verkställs. Den som röstar för att ärendet ska gå på återremiss röstar JA och den 
som röstar på att ärendet ska avgöras under sammanträdet röstar NEJ. Resultatet 
av omröstningen blev 9 JA-röster och 4 NEJ-röster. Röstade JA gjorde Hans-Åke 
Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Alf 
Carlsson (M), Bo Salomonsson (SD), Anita Rosén (L), Lennart Engström (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 komplettera ärendet med ett grannhörande och ett 
nytt ritningsunderlag.

Beslutet ska expedieras till
Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 34 Dnr. SBN 2021/40, B 2020-000737

 - Föreläggande om flytt av 
komplementbyggnad

Ärendebeskrivning
Startbesked har beviljats för en attfallsåtgärd. Enligt beslutet ska byggnaden 
placeras 4,5m från tomtgräns. Vid lägeskontroll så framgår att byggnaden placerats 
fel och inte följer lovet.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Bilaga 1 – Yttrande med bilder inkommen 2020-12-23 

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Anton Nyroos (S), BrittMarie Hansson 
(S), Magnus Jonsson (S), Alexander Johnsson (SD) och Benny Persson (V). 

Tomas Fjellner (M) yrkar på följande förslag till beslut:

att – ändrad placering accepteras, samt

att – delegera till samhällsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna    
slutbeskedet när alla övriga handlingar har inkommit, under förutsättning att de har 
granskats och godkänts. 

Bifall till Tomas Fjellners yrkande från: Hans Åke Jönsson (C), Lennart Engström 
(KD) och Anita Rosén (L)

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för sitt eget 
yrkande. Votering begärs och verkställs. Den som röstar i enlighet med Tomas 
Fjellners yrkande röstar JA och den som röstar för förslaget i tjänsteutlåtandet 
röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. De som 
röstade JA gjorde: Hans-Åke Jönsson (C), Per Skantz (M), Alf Carlsson (M), 
Staffan Laurell (M), Anita Rosén (L), Lennart Engström (KD) och Tomas Fjellner 
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(M). Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton 
Nyroos (S), Benny Persson (V), Alexander Johnsson (SD) och Bo Salomonsson 
(SD).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

att – ändrad placering accepteras, samt

att – delegera till samhällsbyggnadsnämndens ordförande att underteckna       
slutbeskedet när alla övriga handlingar har inkommit, under förutsättning att de har 
granskats och godkänts. 

Reservationer
Undertecknade reserverar sig mot ordförandes förslag och stöder oss mot 
tjänsteutlåtandet 2021-01-15 som bla innehåller med stöd av PBL 11:19 § att 
komplementbyggnaden ska flyttas så den överensstämmer med bygglovet.

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Anton Nyros (S)

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet.

Protokollsanteckning
Helena Böcker (MP) lämnar följande protokollsanteckning:

”Det är fastighetsägarens ansvar att ha eller skaffa sig kunskap om var ens 
tomtgräns går. Att placera byggnaden för nära tomtgränsen gör att det tas 
tomtmark i anspråk från mark som är allmänplatsmark då det avhåller andra 
människor från att nyttja marken. ”
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Beslutsmotivering
Samhällsbyggnadsnämnden anser att den nya placeringen är en 
försumbar brist och har därför inte funnit skäl att ingripa enligt 11 
kap. plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

Beslutet ska expedieras till
Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 35 Dnr. SBN 2021/30, 

Tillsynsplan år 2021 strandskydd

Ärendebeskrivning
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos en operativ 
tillsynsmyndighet finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela 
ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. 
Utredningen ska ses över vid behov men minst en gång varje år. 
Tillsynsmyndigheten ska också föra ett register över de tillsynsobjekt som behöver 
återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska myndigheten inför 
varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. 

Tillsynsplan och behovsutredning för år 2021 för bl.a. miljöbalkens områden antas 
av Miljö- och tillståndsnämnden. Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för 
miljöbalkens bestämmelser avseende strandskydd och behöver därför fastställa 
tillsynsplan och behovsutredning i de delar som handlar om strandskydd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-02-01
Behovsutredning 2021-2023 samt tillsynsplan 2021 för tillsyn enligt miljöbalken 
avseende strandskydd

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: BrittMarie Hansson (S) och Staffan 
Laurell (M).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att  anta föreliggande tillsynsplan och behovsutredning för verksamhetsåret 2021

Beslutet ska expedieras till
Länsstyrelsen i Skåne (inkl bilagor), skane@lansstyrelsen.se
Bygglovsenheten
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SBN § 36

Val av ny ersättare till Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott efter Tommy Jönsson (S)

Tommy Jönsson (S) har avsagt sig sin plats i Samhällsbyggnadsnämnden. Detta 
innebär att nämnden måste välja en ny ersättare i arbetsutskottet. Jennie 
Fredriksson (S) föreslås ta Tommy Jönssons plats.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att utse Jennie Fredriksson (S) till ny ersättare i Samhällsbyggnadsnämndens 
arbetsutskott efter Tommy Jönsson (S)

28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-02-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 37 Dnr. SBN 2020/221, 

Ängelholmsförslaget Revidering av planbestämmelser 
för ett klimatsmartare Ängelholm

Ärendebeskrivning
Ängelholmsförslaget ” Ändring/Revidering av planbestämmelser för ett 
klimatsmartare Ängelholm” inkom den 21 augusti 2020. Planenheten har 
tillsammans med bygglovsenheten och stadsarkitekt utrett konsekvenserna av att 
revidera sådana detaljplanebestämmelser som medför att montering av solceller på 
tak blir en planstridighet. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 5 januari 2021
Bilaga 1. Ängelholmsförslag SBN 2020/221
Bilaga 2. Utredning 

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

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå Ängelholmsförslaget 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 § 38 Dnr. SBN 2021/10, 

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2021

- Protokoll SBN-Au 2021-02-09
- Delegationslista bygg-januari 2021
- Delegationslista – LTF januari(lokala trafikföreskrifter)
- BAB-rapport januari (bostadsanpassningsbidrag)
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SBN § 39 Dnr. SBN 2021/12, 

Domstols- och myndighetsbeslut 2021 till SBN för 
kännedom

Ärendebeskrivning

- Länsstyrelsens beslut, dnr 403-1018-2021, gällande överklagande
B 2021-000096 av tidsbegränsat bygglov för cykelgarage på fastigheten 
Ängelholm 3:51, Järnvägsgatan (mitt emot järnvägsstationen).
Länsstyrelsen avslår överklagandena.

- Beslut KS 2021-02-03, § 33
- Beslut KF 2021-01-25, § 11
- Beslut KF 2021-01-25, § 7
- Beslut KS 2001-01-13, § 12
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