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Ordförande ___________________________________________________
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Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-04-23

Datum för anslags uppsättande: 2019-04-26

Datum för anslags nedtagande: 2019-05-18

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

44 Upprop

45 Val av justeringspersoner SBN 2019 2019/50

46 Godkännande av dagordningen SBN 2019 2019/51

47 Informationsärenden SBN 2019 2019/37

48 Medborgarförslag från  om en ny 
cirkulationsplats vid korsningen Kungsgårdsleden-Tordönsgatan

2019/34

49 Remiss NSR Regional avfallsplan 2019-2023 2019/92

50 Begäran om utökning av investeringsbudget för projekt 91960 2019/99

51 Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen ang överklagat 
föreläggande avseende brygga inom strandskyddat område 

2019/111

52 Ansökan om bygglov för fasadskylt Påfågeln 13 2019/110

53 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad, 

2019/118

54 Ansökan om rivingslov för komplementbyggnad och bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus, 

2019/117

55 Klitterbyn 2 – ansökan om bygglov för nybyggnation av 
hotell/konferensanläggning

2019/126

56 Detaljplan Rebbelberga 25:12 2019/15

57 Detaljplan Vejby 41:12 och del av Vejby 41:2 2019/98

58 Delegationsbeslut 2019 2019/6

59 Domstols- och myndighetsbeslut 2019 till 
samhällsbyggnadsnämnden för kännedom

2019/30

60 Ärenden för kännedom - SBN 2019 2019/119



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 44                    
 
Upprop

 
_____
  

   



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 45                  Dnr. SBN 2019/50

Val av justeringspersoner

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens protokoll ska justeras av ordföranden och två justeringspersoner.

 
Beslut
1. Till att justera dagens protokoll utses Hans-Åke Jönsson och Magnus Jonsson.

2. Justeringen äger rum på nämndkansliet torsdagen den 25 april ca kl. 17.00.

_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 46                  Dnr. SBN 2019/51

Godkännande av dagordningen SBN 2019

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

Utskottet har att ta ställning till om dagordningen för dagens sammanträde kan godkännas

 
 Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

1. Dagordningen godkänns efter följande justering:
Ärende 7, begäran om utökning av investeringsbudget för projekt 91960 utgår från dagens 
sammanträde.

_____

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 47                  Dnr   SBN 2019/37

Informationsärenden SBN 2019

Ärendebeskrivning

1. Nämndprocessen, detaljplaner – Nermina Crnkic, planeringschef samhälle

2. Begäran om projektanslag per projekt – Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö

3. Renovering och förvaltning av hamnarna – Helena Persson, gatuingenjör stadsmiljö

4. Drift och underhåll av broar och tunnlar – Helena Persson, gatuingenjör stadsmiljö

5. Planbesked för kännedom, Ängelholm 3:52, Samskolan 5, Söndrebalj 7:2 – Mikael 
Fritzon, HU-chef Samhälle

 
 
_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 48                  Dnr. SBN 2019/34

Medborgarförslag om en ny cirkulationsplats vid korsningen 
Kungsgårdsleden-Tordönsgatan

Ärendebeskrivning
Ett medborgarförslag om att det behövs en ny cirkulationsplats vid korsningen 
Kungsgårdsleden-Tordönsgatan har inkommit. Förslagsställaren har noterat att korsningen är 
hårt trafikerad under vissa tider på dygnet. Trafiken har ökat markant sedan Biltema öppnade 
för några år sedan och förslagsställaren är orolig över att en olycka med dödlig utgång kommer 
att ske om korsningen inte byggs om med trafiksignaler eller till cirkulationsplats.

Beslutsunderlag
Brevsvar huvuduppdrag Samhälle den 3 april 2019
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 3 april 2019
Protokollsutdrag samhällsbyggnadsnämnden den 19 mars §39 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 22 januari 2019
Brevsvar den 22 februari 2019
KF beslut den 24 september 2018
Medborgarförslag den 3 juli 2018

Yrkanden 
Hans-Åke Jönsson (C), Patrik Olsson (SD): Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna förslag till svar på medborgarförslaget och översända till förslagsställaren.

_____

Beslutet expedieras till:
Förslagsställaren
Huvuduppdrag Samhälle
Kommunfullmäktige
Trafikverket



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 49                  Dnr. SBN 2019/92

Remiss NSR Regional avfallsplan 2019-2023

Ärendebeskrivning
NSR har tagit fram en regional avfallsplan för kommunerna Bjuv, Båstad, Helsingborg, 
Höganäs, Åstorp och Ängelholm. Syftet med den regionala avfallsplanen är att tillsammans 
över kommungränser verka för att minska avfallets mängd och farlighet samt styra 
kommunernas avfallshantering i riktning mot ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.

Alla kommuner måste enligt 15 kap. miljöbalken ta fram en renhållningsordning med en 
tillhörande avfallsplan. Avfallsplanen ska innehålla mål och åtgärder för att minska 
avfallsmängden och farligheten. Avfallsplanen har tagits fram i ett samarbete mellan 
kommunerna och Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR AB) under 2018.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterad den 1 april 2019
Beviljat anstånd den 8 mars 2019
Begärt anstånd den 7 mars 2019
Regional avfallsplan 2019-2023

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att samhällsbyggnadsnämnden inte har något att erinra

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamheten Kultur och stad
Huvuduppdrag Samhälle
NSR



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 50                  Dnr   SBN 2019/99

Begäran om utökning av investeringsbudget för projekt 91960

Ärendebeskrivning
Under 2018 påbörjades markentreprenaden runt den blivande skolan. Den totala 
investeringsbudgeten fr o m 2016 t o m 2019 är ca 17,8 mnkr på skattesidan (gata) och 6,4 
mnkr på den taxefinansierade sidan (VA). 

Markentreprenaden beräknas överskrida den totala beslutade investeringsbudgeten med 1,5 
mnkr på skattesidan och 1 mnkr på den taxefinansierade sidan. Kostnadsökningen beror dels 
på den torra sommaren som har försvårat spolningen av de nya vattenledningarna och att 
schaktmassorna inte kunde åtaranvändas i beräknad omfattning p g a för dålig bärighet, vilket 
medförde ökade transporter samt tillkommande inköp av packningsbara massor för 
uppbyggnad av gatorna. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 17 april 2019

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ärendet utgår från dagens sammanträde.

_____

Beslutet expedieras till:
---



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 51                  Dnr   SBN 2019/111

Yttrande till Mark- och miljööverdomstolen ang överklagat 
föreläggande avseende brygga inom strandskyddat område 

Ärendebeskrivning
Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden fattade 2018-06-27, på delegation, beslut om rättelse för , 
belägen på fastigheten  Enligt föreläggandet skulle bryggägarna antingen ta bort 
bryggan eller lämna in ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna då bryggan är 
uppförd i strid med dessa bestämmelser.

Ärendet är överklagat och Mark- och miljööverdomstolen har nu beviljat prövningstillstånd. 
Samhällsbyggnadsnämnden har fått förlängd tid till att yttra sig över inkommen överklagan, 
yttrande ska vara domstolen till handa senast 2019-04-26.

Beslutsunderlag
1. Ordförandeförslag daterat 2019-04-15
2. Tjänsteutlåtande daterat 2019-03-28
3. Överklagan till Mark- och miljööverdomstolen daterad 2018-12-19, inklusive domstolens 

föreläggande till nämnden om att inkomma med skriftligt yttrande över överklagandet
4. Mark- och miljödomstolens dom, avslag på överklagan (M 4530-18)
5. Länsstyrelsens beslut om avslag på överklagan (505-22392-2018)
Nämndens föreläggande om rättelse (MYN MD § 928/18)
 

Yrkanden 
Hans-Åke Jönsson (C), Fredrik Thörning (M), Alexander Johnsson (SD), Sven Aidemark (L) 
och Anne Pettersson Strömbäck (KD): Bifall till yttrandet i enlighet med ordförandeförslaget.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Kristian Nordin (V): Bifall till yttrandet i 
enlighet med tjänstutlåtandet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att yrkandet från 
Hans-Åke Jönsson (C) mfl. om att yttrandet i enlighet med ordförandeförslaget ska utgöra 
nämndens yttrande. Omröstning begärs. Följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill att ordförandeförslaget ska utgöra nämndens yttrande röstar JA;
Ledamot som vill att yttrandet i enlighet med tjänstutlåtandet ska utgöra nämndens yttrande 
röstar NEJ.

Omrösningen faller ut med 9 JA-röster och 4 NEJ-röster enligt följande:

Ja-röster: Hans-Åke Jönsson (C), Patrik Ohlsson (SD), Magnus Nson Engelbäck (M), 
Alf Carlsson (M), Fredrik Thörning (M), Alexander Johnsson (SD), Sven Aidemark (L), 
Anne Pettersson Strömbäck (KD) och Tomas Fjellner (M).

Nej-röster: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och 
Kristian Nordin (S).

Således har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att yttrandet i enlighet med ordförandeförslaget ska översändas 
till mark och miljööverdomstolen såsom nämndens yttrande.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att översända yttrande i enlighet med ordförandeförslaget till mark- och miljööverdomstolen 
såsom samhällsbyggnadsnämndens yttrade i ärendet.

Reservation
Mot beslutet reserverar sig Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och
Tommy Jönsson (S).
____

Beslutet expedieras till:
Mark- och miljööverdomstolen
Miljöenheten Ängelholms kommun



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 52                  Dnr   SBN 2019/110

Ansökan om bygglov för fasadskylt Påfågeln 13

Ärendebeskrivning
Ärendet avser uppsättning av fasadskylt med text i LED-belysta svartlackerade profilbokstäver 
mot bakgrund av vitputsad fasad. Skylten fästs centrerat och 1100 mm från frontespiskanter 
på Storgatan 36A. Höjd över gatumark blir cirka 7 m, avstånd till entré för kontorsverksamhet 
på Storgatan 40 är cirka 50 m. 

Bygglovsenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan eftersom åtgärden 
strider mot förbudet mot förvanskning av byggnad och allmän plats med särskilt kulturvärde 
och kravet på varsamhet vid ändring av byggnad. Åtgärden strider även mot Ängelholms 
kommuns skyltprogram. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad 2019-03-29
Yttrande med skyltexempel inkommen 2019-03-11
Foton platsbesök Storg. 40 daterat 2019-02-27
Situationsplan inkommen 2019-02-20
Fasadritning och fotomontage inkommen 2019-02-20
Ansökan inkommen 2018-12-27
Skyltprogram Ängelholms kommun

Jäv
Magnus Nson Engelbäck (M) anmäler jäv och är ej närvarande i lokalen under ärendets 
handläggning och beslut. Helena Böcker (MP) tjänstgör för honom.

Föredragande tjänsteperson
Pernilla Fahlstedt, chef miljö och bygg, föredrar ärendet.

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S), Patrik Ohlsson (SD), Magnus Jonsson (S) och Kristian Nordin (V): 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet, dvs. att bygglov ej ska beviljas.

Fredrik Thörning (M): Bygglov ska beviljas.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på de två framlagda yrkandena och finner att yrkandet från 
Fredrik Thörning (M) om att bygglov ska beviljas har bifallits. Omröstning begärs och 
följande omröstningsordning godkänns:

Ledamot som vill att bygglov ska beviljas röstar JA;
Ledamot som inte vill att bygglov ska beviljas röstar NEJ.

Omrösningen faller ut med 7 JA-röster och 6 NEJ-röster enligt följande:

Ja-röster: Hans-Åke Jönsson (C), Helena Böcker (MP), Alf Carlsson (M),
Fredrik Thörning (M), Sven Aidemark (L), Anne Pettersson Strömbäck (KD) och
Tomas Fjellner (M).

Nej-röster: Magnus Jonsson (S), Patrik Ohlsson (SD), BrittMarie Hansson (S), 
Alexander Johnsson (SD), Tommy Jönsson (S) och Kristian Nordin (S). 

Således har samhällsbyggnadsnämnden beslutat att bygglov ska beviljas.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov med stöd av PBL 9:30, samt

att bygglovsavgift ska betalas enligt gällande taxa.

Motivering:
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att aktuell detaljplan saknar bestämmelser om hur 
skyltar får placeras. I stället ska hänsyn tas till platsens bevarandevärden samt till Ängelholms 
kommuns skyltprogram. 
Storgatan har redan idag en mängd skyltar med mycket varierande visuell kvalitet. Nu aktuell 
skylt är återhållsam i sin utformning och placeras i direkt anslutning till verksamheten. 
Samhällsbyggnadsnämnden anser att sökt åtgärd passar väl in på platsen och inte innebär att 
byggnaden eller området förvanskas. Kommunens skyltprogram är inte styrande utan enbart 
vägledande. Samhällsbyggnadsnämnden anser att sökt åtgärd uppfyller intentionerna i 
kommunens skyltprogram även om skylten inte placeras i bottenvåningen. Sökt åtgärd strider 
inte mot gällande detaljplan. Bygglov ska således lämnas.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Reservation
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Tommy Jönsson (S) lämnar in skriftlig 
reservation med följande lydelse: ”Vi reserverar oss mot beslutet att bevilja bygglov i detta 
ärende eftersom beskrivande förslag till skylt strider mot kommunens skyltprogram”.

Patrik Ohlsson (SD) och Alexander Johnsson (SD) lämnar in skriftlig reservation med följande 
lydelse: ”Sverigedemokraterna finner inte den aktuella skylten och dess placering uppenbart 
orimlig i sig, men av respekt för gällande skyltpolicy så yrkade vi på att bygglov inte skulle 
medges. Vi ställer oss frågande till varför avsteg från skyltpolicyn ska göras i just det här fallet 
och finner att kommunen nu måste fortsätta göra avsteg i liknande fall, för att behandla alla 
medborgare och verksamheter lika. Vill vi tillåta skyltar vars form, placering, belysning etc 
avviker från gällande policy, så finner vi det bättre att ta upp hela skyltpolicyn för ny prövning 
och att bättre förtydliga vad som gäller”.
____

Beslutet expedieras till:
Sökande
Bygglovsenheten
Grannar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 53                  Dnr   SBN 2019/118

Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus och 
komplementbyggnad, 

Ärendebeskrivning
Ärendet avser nybyggnad av ett enbostadshus med tillhörande komplementbyggnad. Ärendet 
avser även beslut om planavgift.

Bygglovsenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden bifaller ansökan eftersom åtgärden är 
planenlig. Bygglovsenheten föreslår även att planavgiften sätts ner till 2018 års nivå eftersom 
det i den skriftliga korrespondensen mellan kommunen och sökanden förmedlats en summa 
motsvarande denna nivå.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Ansökan 2019-02-05
Situationsplan 2019-04-03
Ritningar bostadshus resp garage 2019-04-03

Föredragande tjänsteperson
Pernilla Fahlstedt, chef miljö och bygg, föredrar ärendet.

Yrkanden 
Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet från: Hans-Åke Jönsson (C), 
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Alexander Johnsson (SD), Christian Nordin (V), 
Helena Böcker (MP), Fredrik Thörning (M), Sven Aidemark (L) och Anne Pettersson 
Strömbäck (KD).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ge bygglov enligt PBL 9 kap 30§,

att fastställa bygglovsavgift enligt gällande taxa, 

att sätta ner planavgiften till 27 300kr (vilket är 2018 års nivå enligt då gällande taxan), samt

att förklara beslutet som omedelbart justerat.

_____

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig
Bygglovsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 54                  Dnr. SBN 2019/117

Ansökan om rivingslov för komplementbyggnad och bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus, 

Ärendebeskrivning
Ärendet avser rivning av en befintlig komplementbyggnad med ett enbostadshus i första hand 
eller ett handelshus i andra hand. Åtgärden ligger inom detaljplanerat område som medger 
handel men inte bostad. 

Bygglovsenheten anser att en förtätning av fastigheten inte skulle medföra någon olägenhet 
för grannar samtidigt som den bidrar till att nå målen med förtätning i översiktsplanen 2035. 
Sökande har skickat in två alternativ för samma byggnad, ett som gäller en planlösning med 
handelsverksamhet och ett som gäller en bostad. Bygglovsenheten föreslår att 
Samhällsbyggnadsnämnden bifaller rivningslov för komplementbyggnad och ger bygglov för 
ett bostadshus i två våningar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag 
Ansökan inkl ritningar, alternativ 1 2018-12-12
Ansökan inkl ritningar, alternativ 2 2019-02-06
Brev från sökande 2019-01-31
Tjänsteutlåtande 2019-04-04

Föredragande tjänsteperson
Pernilla Fahlstedt, chef miljö och bygg, föredrar ärendet.

Yrkanden 
Magnus Jonsson (S), Hans-Åke Jönsson (C), Patrik Ohlsson (SD) och BrittMarie Hansson (S): 
Bifall till förslaget till beslut i tjänstutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ge rivningslov för komplementbyggnad enligt PBL 9 kap 34 § och 

att ge bygglov för bostadshus i två våningar enligt PBL 9 kap 31c §.
 

_____

Beslutet expedieras till:
Sökande
Kontrollansvarig
Bygglovsenheten





SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Nybyggnadskarta 2019-02-08
Ritningar, illustrationer och skisser 2019-02-08
Verksamhetsbeskrivning 2019-02-08
Tillgänglighetsbeskrivning 2019-02-08
Grannmedgivande 2019-02-08
Tjänsteutlåtande 2019-04-11

Föredragande tjänsteperson
Pernilla Fahlstedt, chef miljö och bygg, föredrar ärendet.

Yrkanden 
BrittMarie Hansson (S), Fredrik Thörning (M), Anne Pettersson Strömbäck (KD), Alexander 
Johnsson (SD), Sven Aidemark (L) och Magnus Jonsson (S): Bifall till förslaget till beslut i 
tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lämna bygglov med stöd av Plan- och bygglagen 9 kap 31b §, samt

att sökanden ska betala bygglovsavgift enligt gällande taxa.

_____

Beslutet expedieras till:
Sökande (inkl delgivningskvitto och bilaga ”För Samhällsbyggnadsnämndens beslut gäller”)
Kontrollansvarig
Bygglovsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 56                  Dnr   SBN 2019/15

Detaljplan Rebbelberga 25:12 - antagande

Ärendebeskrivning
Planområdet är beläget i ett industri- och handelsområde i stadsdelen Älvdalen som ligger i 
anslutning till E6/E20 i utkanten av östra Ängelholm. 

Syftet med detaljplanen är att pröva en ändring av markanvändningen för att möjliggöra ny 
verksamhetsbebyggelse. Användningen skapar förutsättningar för ny varierad 
företagsetablering som kan komplettera redan existerande omkringliggande 
verksamhetsområden. Området har tidigare inrymt en tomatodling som idag är avvecklad och 
tillhörande byggnader är rivna.

Kommunstyrelsen uppdrog planenheten att pröva planläggning för området när beslut om 
positivt planbesked fattades i Kommunstyrelsen den 31 januari 2018. Beslut om att godkänna 
detaljplan för samråd togs sedan i Kommunstyrelsen den 29 augusti 2018 och planförslaget 
var på samråd i oktober 2018. Beslut om granskning togs i Samhällsbyggnadsnämnden den 22 
januari 2019. Granskningen varade från den 31 januari till den 15 februari 2019. Sakägare samt 
berörda förvaltningar och myndigheter har därmed beretts tillfälle till samråd och granskning 
av ärendet genom översändande av följebrev, utställning av handlingarna på stadshuset och på 
stadsbiblioteket samt på kommunens hemsida. Samrådet och granskningen kungjordes även i 
Nordvästra Skånes Tidningar. Synpunkter redogörs för dels i en samrådsredogörelse, daterad 
11 december 2018, samt i granskningsutlåtande, daterat 13 mars 2019.

Beslutsunderlag
Protokollsutdrag från samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 2019-04-09
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 13 mars 2019
Plankarta med bestämmelser den 13 mars 2019 
Planbeskrivning den 13 mars 2019  
Granskningsutlåtande den 13 mars 2019
Samrådsredogörelse den 11 december 2018

Föredragande tjänsteperson
Planchef Helena Östling föredrar ärendet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut från: BrittMarie Hansson (S), Patrik Ohlsson (SD), 
Fredrik Thörning (M) och Christian Nordin (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta detaljplanen för Rebbelberga 25:12

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att förklara paragrafen för omedelbart justerad

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle
Planenheten



ÂNGsrfioLù{s

SAMMANTNÄOESP NOTOKOLL

Sammanttädesdatum 2019 -0 4-23

Samhällsbyggnadsnämnden

sBN S 57 Dnr. SBN 201,9 /98

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

Ärendebeskrivning
I(ommunstyrelsen beslöt 201,8-1,1,-28 $ 352 att godkänna upprättat förslag för samråd. Samråd
hölls mellan den 10 december 2018 och ð.en7 ianuatr2019.

Syftet med detaljplanenàr attprövz- nybyggnation av tvä flerbostadshus i upp till fem
respektive sex våningar sâmt att bygga radhus i wå våningar. Husens placering utgår ifrån den
struktut som funnits inom sanatorieområdet. Syftet àr även attbevata delat av områdets
landskapsk^ntkärså det gär att läsa de kulturhistoriska dragen som finns i området samt
sanatoriets utbredning.

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

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 72 mats 201.9

Plankarta med bestämmelser den 12 mars 2019
Planbeskrivning den 72 mars 2019
Samtådstedogörelse den 11 marc 2079

Föredragande tjänsteperson
Planchef Helena Östüng föredrzr ärendet.

Yrkanden
BrittMarie Hansson (S), Freddk Thörning (1\{), AlexanderJohnsson (SD) och
Anne Pettetsson Strömbäck (I(D): Bifall till förslaget till beslut i tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

att godkänna det upprättade förslaget för granskning

Beslutet expedieras til[:
Hur.'udupp drag S amhälle
Planenheten

KOMMUN

Just. sþ.

-

./¿

Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 58                  Dnr. SBN 2019/6

Delegationsbeslut 2019
  
Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av nedanstående delegationsbeslut:

1. Delegationsbeslut huvuduppdrag samhälle (registrerade i Evolution) 190331-190331

2.  Delegationsbeslut Bygglovsenheten 190301-190331

3.  Delegationsbeslut Lokala trafikföreskrifter 190301-190331

4. Delegationsbeslut bostadsanpassningsbidrag 190301-190331

_____

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 59                  Dnr. SBN 2019/30

Domstols- och myndighetsbeslut 2019 till 
samhällsbyggnadsnämnden för kännedom

Ärendebeskrivning

Dnr
a. Länsstyrelsens beslut 2019-03-22, dnr 403-65-2019, gällande  B 2018-000733

överklagande av beslut om bygglov för ändrad användning, 
och att ta ut en bygglovsavgift för detta på 96 573 kr på 
fastigheten  
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

b. Länsstyrelsens beslut 2019-03-11, dnr 403-98-2019, gällande B 2013-000556
överklagande av beslut om slutbesked på fastigheten 

  
Länsstyrelsen avvisar överklagandet.
Länsstyrelsen överlämnar till myndighetsnämnden att besluta
om huruvida det finns anledning att tillsynsvägen ingripa. 

c. Länsstyrelsens beslut 2019-04-04, dnr 403-8334-2019, gällande B 2018-1299
överklagande av beviljat bygglov för nybyggnad av offentlig
toalett på fastigheten  .
Länsstyrelsen avslår överklagandena.

d. Länsstyrelsens beslut 2019-04-05, dnr 403-4999-2019, gällande  B 2018-0269
överklagande av beviljat beslut om bygglov för inglasat uterum 
på fastigheten  
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

 _____

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-04-23

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

SBN § 60                  Dnr. SBN 2019/119

Ärenden för kännedom - SBN 2019

1. Beslut från KF 2019-03-25 - Uppdrag att omfördela budgeten enligt den nya 
organisationen

2. Beslut KF 2019-03-25 - Entledigande samt val av ny ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 
efter Niklas Andersson (SD)  

 
____

 




