
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-06-23

Samhällsbyggnadsnämnden AU

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Sammanträdesrum , 2020-06-23, kl. 13:00-15:10

Beslutande: Hans-Åke Jönsson (C)
Magnus Jonsson (S)
Anita Rosén (L)
BrittMarie Hansson (S)
Per Skantz (M)

Ersättare: Helena Böcker (MP)
Nicklas Oddson (KD)

Övriga närvarande:  Benny Persson (V)
Johan Wifralius (SD)
Pernilla Fahlstedt, chef huvuduppdrag Samhälle
Rune Liljenberg, tf. miljö och byggchef
Veronica Kippner, tf. bygglovschef
Sara Holm, sekreterare
Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö, Kultur och stad (§ 29, 
informationsärende)
Föredragande tjänstepersoner framgår av respektive beslut

Utses att justera: Per Skantz, Magnus Jonsson Paragrafer: 27-32

Sekreterare ___________________________________________________
Sara Holm

Ordförande ___________________________________________________
Hans-Åke Jönsson

Justerare ___________________________________________________
Per Skantz, Magnus Jonsson
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ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden AU

Sammanträdesdatum: 2020-06-23

Datum för anslags uppsättande: 2020-06-30

Datum för anslags nedtagande: 2020-07-22

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Sara Holm
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

Upprop

27 Godkännande av dagordningen

28 Val av justeringspersoner

Informationsärenden

29 Återrapportering - Uppdrag att ta fram förslag på organisering av 
arbetet inom och gentemot vattenråden

2020/42

Beslutsärenden

30 Privatfastighet, Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
och garage

2020/140

31 Ängelholm 3:132, Ansökan om bygglov för uppställning av villavagnar 2020/149

32 Privatfastighet, Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 2020/150
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Samhällsbyggnadsnämnden AU

2020-06-23

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 27       

Godkännande av dagordningen

Ärendebeskrivning
Enligt Samhällsbyggnadsnämndens reglemente ansvarar ordföranden för nämndens möten 
och dagordningen till sammanträdena.

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

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar:

att godkänna dagordningen.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 28       

Val av justeringspersoner

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskotts protokoll ska justeras av två justeringspersoner 
jämte ordföranden. 

 
Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

     att utse Per Skantz och Magnus Jonsson att justera dagens protokoll, samt

att     justeringen äger rum på stadshuset i Ängelholm måndagen den 29 juni 2020.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 29 Dnr. SBN 2020/42   

Återrapportering - Uppdrag att ta fram förslag på 
organisering av arbetet inom och gentemot vattenråden

Ärendebeskrivning
Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör klimatanpassning informerar 
samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott om arbetet med att ta fram ett förslag på 
organisering av arbetet inom och gentemot vattenråd eller motsvarande mellankommunala 
samverkansorgan för vatten (så kallade vattenorganisationer).

Återrapportering ska ske till Kommunstyrelsen senast den 31 augusti 2020.
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 30 Dnr. SBN 2020/140  B 2020-000260

, Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och garage

Ärendebeskrivning
Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus och garage om 180,3 m2 respektive 49,7 m2 

byggnadsarea (BYA).  Fastigheten är en hörntomt där fastighetsgräns mot väster vetter 
mot vägen och fastighetsgränsen mot söder vetter mot vägen. 
Ansökan avviker från detaljplanen gällande placeringen av huvudbyggnaden. 
Bygglovsenhetens förslag till beslut är att avslå ansökan i sin helhet.

Beslutsunderlag
01- Tjänsteutlåtande daterad 2020-06-05
02- Ansökan inkommen 2020-04-27
03- Nybyggnadskarta inkommen 2020-06-22
04- Markplaneringsritning inkommen 2020-06-08
05- Plan- och sektionsritning inkommen 2020-05-12
06- Fasadritning inkommen 2020-05-12
07- Fasadritning med marksektioner inkommen 2020-05-12
08- Fasad-plan- sektionsritning inkommen 2020-05-28

komplementbyggnad
09- Fasadritning med marksektioner inkommen 2020-06-08

komplementbyggnad
10- Yttrande från sökande inkommen 2020-06-05

Detaljplan 1035
Planbeskrivning
 
Föredragande tjänsteperson
Veronica Kippner, tf bygglovschef

Yrkanden 
Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag om avslag. BrittMarie 
Hansson (S) instämmer i yrkandet

Ajournering
Sammanträdet ajourneras14:20-14:30.
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Yrkanden, forts.
Anita Rosén (L) yrkar att ärendet återremitteras för fortsatt handläggning, genomförande 
av så kallat grannehörande samt hörande av gatuenheten. Vidare bör nämndens ordförande 
ges delegation att, efter genomförda handläggningsåtgärder, fatta beslut i ärendet. En 
förutsättning för positivt bygglovsbesked är att huvudbyggnaden placeras i huvudsak 
utefter förgårdsmark (angränsande till vägen) i enlighet med 
detaljplanebestämmelsen.

Motivering:
Bygglovet gäller ett enbostadshus vars placering enligt ansökan avviker från gällande detaljplan vad gäller 
huvudbyggnadens placering på tomten. Huvudbyggnaden bör placeras i huvudsak utefter förgårdsmark i 
enlighet med detaljplanebestämmelsen. Den gavelställda placeringen av huvudbyggnaden ut mot 

vägen är däremot att anse som en mindre avvikelse enligt 9 kap. 31b PBL. Under förutsättning 
att husets lägesplacering justeras så att huset placeras i huvudsak utefter förgårdsmark vägen) 
bör den gavelställda placeringen av huskroppen inte utgöra ett hinder för bygglov.

Hans-Åke Jönsson (C) instämmer i yrkandet.

Propositioner och omröstning
Ordföranden prövar först yrkandet om huruvida ärendet ska återremitteras och ställer 
proposition på om ärendet ska återremitteras alternativt avgöras vid dagens sammanträde.
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott fattat beslut om att 
ärendet ska återremitteras.

Omröstning begärs och ska verkställas med ja-röst för att återremittera ärendet i enlighet 
med Anita Roséns m.fl. yrkande och nej-röst för att ärendet ska avgöras vid dagens 
sammanträde. Omröstningen utfaller med resultatet tre (3) ja-röster och två (2) nej-röster. 

Ja-röster: Anita Rosén (L), Per Skantz (M) och Hans-Åke Jönsson (C)
Nej-röster: Magnus Jonsson (S) och BrittMarie Hansson (S)

Vidare prövar ordförande yrkandet att ge samhällsbyggnadsnämndens ordinarie 
ordförande delegation att fatta beslut om bygglov efter att kvarvarande 
handläggningsåtgärder genomförts. Delegationen villkoras med att huset placeras utefter 
förgårdsmark i enlighet med detaljplan (angränsande till vägen). 

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

    att återremittera ärendet för fortsatt handläggning för genomförande av grannehörande 
och hörande av gatuenheten, samt

    att delegera till samhällsbyggnadsnämndens ordförande att, efter att kvarvarande 
handläggningsåtgärder genomförts i enlighet med återremissen, fatta beslut i frågan 
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gällande bygglov. Delegationen villkoras med att huset placeras i huvudsak utefter 
förgårdsmark i enlighet med detaljplan.

Reservation
(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom det strider mot aktuell  detaljplan gällande 
huvudbyggnadens placering.
Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla!
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) 

Protokollsanteckning
Undertecknad ställer sig positiv till bygglovsansökan.
Johan Wifralius (SD)

Beslutet ska expedieras till
Sökande
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBNAU § 31 Dnr. SBN 2020/149,  B 2020-000039

Ängelholm 3:132, Ansökan om bygglov för uppställning av 
villavagnar

Ärendebeskrivning
Ärendet gäller uppställning av tjugo stycken villavagnar med en byggnadsarea på 41,5 m2 
styck, på Råbockacamping. Placeringen kommer att ske helt på prickmark som inte får 
bebyggas. Placeringen sker dessutom på mark vars användning är för camping och strider 
därför helt och hållet mot detaljplanen. Bygglovsenheten rekommenderar att 
samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan i sin helhet.

 

Beslutsunderlag
Ansökan inkommen 2020-01-21
Situationsplan inkommen 2020-03-12
Plan- fasad- och sektionsritning 2020-01-21
Verksamhetsbeskrivning inkommen 2020-03-12
Tekniskbeskrivning inkommen 2020-01-21
Yttranden inkomna 2020-03-12
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Föredragande tjänsteperson
Anton Roos, bygglovshandläggare

Yrkanden 
Magnus Jonsson (S) yrkar bifall på förslaget att avslå ansökan. BrittMarie Hansson (S) och 
Anita Rosén (L) instämmer i yrkandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att avslå ansökan i sin helhet.

Beslutet ska expedieras till
Sökande
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SBNAU § 32 Dnr. SBN 2020/150  B 2020-000210

, Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus där taklutningen avviker med 48 % ifrån 
gällande detaljplanebestämmelse. Även placeringen av byggnaden avviker ifrån 
planbestämmelsen som reglerar placeringen. Förslagen byggnad strider därför mot gällande 
detaljplan. Bygglovsenheten rekommenderar nämnden att avslå ansökan i sin helhet.
 

Beslutsunderlag
Ansökan inkommen 2020-04-01
Nybyggnadskarta inkommen 2020-06-22
Fasadritningar inkomna 2020-04-01
Planritningar inkomna 2020-06-18
Sektionsritning inkommen 2020-03-11
Markplaneringsritning inkommen 2020-04-18
Situationsplan inkommen 2020-04-21
Grannhörande (från fastighetsägare) daterade 2020-02-22
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Föredragande tjänsteperson
Anton Roos, bygglovshandläggare

Yrkanden 
Anita Rosén (L) konstaterar att grannarna är positiva till bygglovet och yrkar att 
bygglov ska medges med stöd av 9 kap. 31b PBL. Taklutningen och placeringen av 
huvudbyggnaden är att anse som mindre avvikelser. Per Skantz (M) instämmer i 
yrkandet. 

BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall yrkar bifall till tjänsteutlåtandets förslag om avslag. 
Magnus Jonsson (S) instämmer i yrkandet.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på Anita Roséns (L) m.fl. yrkande om att medge bygglov 
och BrittMarie Hanssons S) m.fl. yrkande om avslag på bygglovsansökan.
Ordföranden finner att samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutat i enlighet med 
Anita Roséns m.fl. yrkande.

Omröstning begärs och ska verkställas med ja-röst för att medge bygglov i enlighet med 
ansökan och nej-röst för att avslå ansökan i sin helhet.
Omröstningen utfaller med resultatet tre (3) ja-röster och två (2) nej-röster.

Ja-röst: Anita Rosén (L), Per Skantz (M) och Hans-Åke Jönsson (C)
Nej-röst: Magnus Jonsson (S) och BrittMarie Hansson (S)

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar

att åtgärderna ska anses vara mindre avvikelser, bygglov beviljas med stöd av 9 kap 31b 
PBL.

Reservation
(S) reserverar sig mot beslutet att bevilja bygglov eftersom placeringen av byggnaden avviker ifrån 
planbestämmelsen.  Även taklutningen avviker ifrån gällande detaljplanebestämmelse .
Vi anser att intentionerna i en detaljplan, antagen av Kommunfullmäktige, ska gälla!
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) 

Protokollsanteckning
48 % i avvikelse gällande taklutningen är inte en liten avvikelse. Bygglov bör därför ej ges. 
Helena Böcker Miljöpartiet 
_____
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Undertecknad ställer sig positiv till bygglovsansökan.
Johan Wifralius (SD)
_____

Undertecknad ställer sig positiv till bygglovsansökan.
Nicklas Oddson (KD)
_____

Beslutet ska expedieras till
Sökande
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