
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-25

Samhällsbyggnadsnämnden

Plats och tid:  Digitalt via Teams, 2021-05-25, kl. 14:00-19.00

Beslutande: Tomas Fjellner (M), på plats i rum 429
Hans-Åke Jönsson (C)
Magnus Jonsson (S)
Per Skantz (M)
BrittMarie Hansson (S)
Anita Rosén (L)
Anton Nyroos (S)
Alexander Johnsson (SD)
Staffan Laurell (M)
Bo Salomonsson (SD)
Benny Persson (V)
Alf Carlsson (M), §§ 79-90, lämnade mötet pga problem med 
tekniken samt anmält jäv.
Helena Böcker (MP), §§ 86-101
Stephan Persson Tyrling (M), §§ 91-101
Lennart Engström (KD), §§ 79-85, lämnade mötet pga problem   
med tekniken.

Ersättare: Gert Nilsson (S)
Sven Aidemark (L)
Jennie Fredriksson (S)
Anders Källström (M)
Mats Widén (C)
Helena Böcker (MP), §§ 79-85
Stephan Persson Tyrling (M), §§ 79-90

Övriga närvarande: Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef, på plats i rum 429
Daniel Sjölin, nämndsekreterare, på plats i rum 429
David Szakal, åtgärdssamordnare, §§ 79-81
Linda Svederberg, planchef, §§ 82-86
Hanna Hjalmarsson, planarkitekt, §§ 82-86
Malin Haraldsson, planarkitekt, §§ 82-86
Carl Fogelklou, planarkitekt, §§ 82-86
Annika Enberg, enhetschef
Sofie Pragler, planeringschef, §§ 90-91
Johan Maniet, bygglovshandläggare, §§ 92-95
Ida Persson, miljö- och byggchef, §§ 92-98
Anders Pålsson, bygglovshandläggare, §§ 96-97
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare, § 98

Paragrafer: 79-101
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-25

Samhällsbyggnadsnämnden

Protokollet är digitalt justerat av:

Tomas Fjellner, Ordförande

Hans-Åke Jönsson (C), Justeringsperson

Magnus Jonsson (S), Justeringsperson

Daniel Sjölin, Sekreterare

Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Datum för anslags uppsättande: 2021-06-02

Datum för anslags nedtagande: 2021-06-24

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-25

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

79 Godkännande av dagordningen

80 Val av justeringspersoner

81 Ansökan om moderna miljövillkor för vattenkraftsanläggningar 
anmälda till den nationella planen, Rönne å 

2021/107

82 Information om planbesked gällande Vejby 266:1, Ängelholm 3:32, 
Linden 28, Vejby 15:38 och Programmeraren 1,9, 10-18  

83 Skriftlig information - Ängelholmspaketet

84 Skriftlig information från HU-chefen

85 Samråd Detaljplan Tegelbruket 9 (Bostäder) 2019/225

86 Antagande av upphävande av detaljplaner för del av Magnarp 5:44 m fl 2020/167

87 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden om sammanhållen 
organisation för kommunens fordonspark

2021/91

88 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att minska driftskostnaderna i 
samband med införande av fossilfria transportmedel på Intraprenad 
(från budget 2020) 

2019/82

89 Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att minska driftskostnaderna i 
samband med införande av robotgräsklippare (från budget 2020

2019/185

90 Intern kontroll 2021 uppföljning per den siste april 2020/286

91 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 2021/93

92  -Fastighetsreglering begäran om samråd 2021/108

93  - Ansökan om bygglov för nybyggnad av padelhall 2021/109

94  - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
samt komplementbyggnad 

2021/110
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-05-25

Samhällsbyggnadsnämnden

95  - Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank 2021/111

96  - Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus med 
sammanbyggd komplementbyggnad 

2021/113

97  -Ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd 2021/86

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

2021/87

99 Fråga gällande den nya GC-bron över Rönne å

100 Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2021 2021/10

101 Kännedomsärenden 2021/12
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 79

Godkännande av dagordningen

Stephan Persson Tyrling (M) föreslår ett tillägg till dagordningen – ”Fråga om 
anslutningarna till den nya GC-bron över Rönneå”.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med ovanstående tillägg godkänna dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 80

Val av justeringspersoner

Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) föreslås som justeringspersoner 
och att dag för justering blir 2021-06-01.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att utse Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) till justeringspersoner, 
samt

att dag för justering blir 2021-06-01.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 81

Ansökan om moderna miljövillkor för 
vattenkraftsanläggningar anmälda till den nationella 
planen, Rönne å

David Szakal, åtgärdssamordnare informerar om ansökan om moderna miljövillkor 
för vattenkraftsanläggningar anmälda till den nationella planen Rönne å.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 82

Information om planbesked gällande Vejby 266:1, 
Ängelholm 3:32, Linden 28, Vejby 15:38 och 
Programmeraren 1,9, 10-18

Samhällsbyggnadsnämnden delges information om planbesked gällande Vejby 
266:1, Ängelholm 3:32, Linden 28, Vejby 15:38 och Programmeraren 1,9, 10-18.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 83

Skriftlig information - Ängelholmspaketet

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information avseende status för 
Ängelholmspaketet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 84

Skriftlig information från HU-chefen

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information från huvuduppdragschefen 
i aktuella frågor.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 85 Dnr. SBN 2019/225, KS 2019/424, 
PL 19-0020

Samråd Detaljplan Tegelbruket 9 (Bostäder)

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för förtätning av bostäder genom ökad 
byggrätt i ett befintligt bostadsområde samt möjliggöra för etablering av 
centrumverksamheter i bottenplan.

Kommunstyrelsen beslutade 2019-12-04 § 226 att bevilja positivt planbesked för 
del av fastigheten Tegelbruket 9 samt att uppdra åt Planenheten att pröva 
planläggning av området enligt ansökan i detaljplan.

Planenheten föreslår att godkänna förslaget för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 10 maj 2021

• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 1 april 2021

• Bilaga 2. Planbeskrivning den 1 april 2021

Föredragande tjänsteperson
Carl Fogelklou, planarkitekt

Yrkande
BrittMarie Hansson (S), Magnus Jonsson (S), Hans-Åke Jönsson (C), Anita Rosén 
(L), Anton Nyroos (S), Benny Persson (V), Helena Böcker (MP) och Alexander 
Johnsson (SD) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna det upprättade förslaget för samråd, samt

att detaljplanens genomförande ej bedöms medföra sådan betydande miljöpåver-
kan som åsyftas i Plan- och bygglagen 4 kap 34§ eller Miljöbalken 6 kap 11§.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Samhälle /Planenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 86 Dnr. SBN 2020/167, KS 2020/361

Antagande av upphävande av detaljplaner för del av 
Magnarp 5:44 m fl

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att upphäva delar av två befintliga detaljplaner med 
anledning av en ny gång- och cykelbana samt ny busshållplats längs med Magnarps 
Byaväg. 

Planförslaget innefattar upphävande av delar av detaljplanerna B 547 och B 571.

Kommunstyrelsen beslutade 2020-12-02 § 253 att meddela positivt planbesked för 
fastigheten Magnarp 5:44 m.fl. samt att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att 
pröva planläggning av området. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2021-03-30 § 46 att godkänna det upprättade 
förslaget till upphävande av detaljplaner för samråd. Planförslaget var utsänt på 
samråd den 1 april till och med den 19 april 2021. Förslaget hölls tillgängligt på 
kommunens hemsida, stadsbiblioteket i Ängelholm, Vejbystrands bibliotek samt i 
stadshuset. Under samrådet inkom 13 yttranden, varav 7 utan erinran.

Planenheten föreslår att förslaget godkänns för antagande.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 5 maj 2021

• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 4 maj 2021

• Bilaga 2. Planbeskrivning den 4 maj 2021

• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 4 maj 2021

Föredragande tjänsteperson
Malin Haraldsson, planarkitekt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Magnus Jonsson (S), Helena Böcker (MP) och Per Skantz (M) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att anta upphävande av detaljplaner för del av Magnarp 5:44 m fl

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 87 Dnr. SBN 2021/91, KS 2019/492

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden om 
sammanhållen organisation för kommunens 
fordonspark

Ärendebeskrivning
Under år 2020 utredde kommunen införandet av en gemensam organisation för 
kommunens fordonspark, där all administration, skötsel och hantering samlas. I 
januari 2021 fattade kommunfullmäktige beslut att införa en sammanhållen 
organisation för kommunens fordonspark inom samhällsbyggnadsnämndens 
ansvarsområde per den 1 januari 2021. Ärendet överlämnades till kommunstyrelsen 
för fortsatt handläggning.

Kommunstyrelsen har beslutat §77/2021 att ge samhällsbyggnadsnämnden i 
uppdrag att ta fram en intern prislista för fordonen enligt i utredningen föreslagen 
prismodell, ta fram en utbytesplan och investeringsplan för kommunens fordon i 
enlighet med kommunens miljöplan, att reglera hanteringen av kommunens fordon 
inklusive drivmedel och körjournaler, samt att uppdragen ska återrapporteras till 
kommunstyrelsens arbetsutskott senast i juni 2021.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat den 28 april 2021

• Protokollsutdrag kommunstyrelsen den 7 april 202, 77

• Protokollsutdrag KF den 25 januari 2021, § 9

• Utredning uppdrag gemensam organisation för kommunens fordon 29 maj 
2020.

Föredragande tjänsteperson
Annika Enberg, enhetschef
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Magnus Jonsson (S), Anita Rosén (L), Benny 
Persson (V), Alexander Johnsson (SD) och Helena Böcker (MP) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta

att godkänna återrapporteringen av uppdraget,

att fastställa föreslagen prislista för 2021 att gälla från den 1 september 2021, 

att godkänna föreslagen utbytesplan för kommunens fordon, samt

att uppdra åt den gemensamma fordonsorganisationen att genomföra 
upphandling av kommersiell bilpool för Stadshuset.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Huvuduppdrag samhälle
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 88 Dnr. SBN 2019/82, 

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att minska 
driftskostnaderna i samband med införande av 
fossilfria transportmedel på Intraprenad (från budget 
2020)

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade §200/2019 att i investeringsbudget 2020 avsätta 
1 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden för inköp och installation av laddstolpar till 
Intraprenad. Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att minska 
samhällsbyggnadsnämndens driftbudget med 500 tkr till följd av investeringen i 
laddstolpar, samt robotgräsklippare. Denna återrapportering syftar till att visa på 
hur uppdraget genomförts samt vilka konsekvenser det fått för driftsbudgeten. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande återrapport investering 91103 laddstolpar Importen, den 27 

april 2021.

Föredragande tjänsteperson
Annika Enberg, enhetschef

Yrkande
Magnus Jonsson (S) och Per Skantz (M) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna återredovisningen av investeringen i laddstolpar Intraprenad.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag samhälle
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 89 Dnr. SBN 2019/185, 

Uppdrag till Samhällsbyggnadsnämnden att minska 
driftskostnaderna i samband med införande av 
robotgräsklippare (från budget 2020

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade § 200/2019 att i investeringsbudget 2020 avsätta 
1 mnkr till samhällsbyggnadsnämnden för inköp av robotgräsklippare. 
Kommunfullmäktige beslutade också att minska samhällsbyggnadsnämndens 
driftbudget med 500 tkr till följd av investeringen i robotgräsklippare, samt 
laddstolpar. 

Denna återrapportering syftar till att visa på hur uppdraget genomförts samt vilka 
konsekvenser det fått för driftsbudgeten. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande återrapport 91100 investering robotgräsklippare, den 27 april 

2021.

Föredragande tjänsteperson
Annika Enberg, enhetschef

Yrkande
Magnus Jonsson (S) och Staffan Laurell (M) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna återredovisningen av investering i robotgräsklippare.

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag samhälle
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 90 Dnr. SBN 2020/286,  

Intern kontroll 2021 uppföljning per den siste april

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2020-01-26 om intern kontrollplan för 2021. 
Återrapportering av status för intern kontroll ska ske i samband med 
budgetuppföljning (per den siste april, per den siste augusti och för helåret i separat 
rapport). För uppföljningen per den siste april är nio risker kontrollerade. Ingen av 
kontrollerna visade på större avvikelser.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-04-26
Bilaga 1. Intern kontrollplan samhällsbyggnadsnämnden 2021
Beslut samhällsbyggnadsnämnden 2021-01-26 § 17

Föredragande tjänsteperson
Sofie Pragler, planeringschef

Yrkande
BrittMarie Hansson (S) och Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen.

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef samhälle
Redovisningschef servicestöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 91 Dnr. SBN 2021/93,  

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 
2020

Ärendebeskrivning
Systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) innebär att systematiskt undersöka, 
riskbedöma, åtgärda och följa upp arbetsmiljöfrågor. Syftet är att säkerställa att 
kraven i lagstiftning, föreskrifter och rutiner följs och att arbetsmiljömålen uppnås.

För att säkerställa effektivitet, funktion och utveckling måste SAM regelbundet 
följas upp och utvärderas. Enligt arbetsmiljöverkets föreskrift om systematiskt 
arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) ska arbetsgivaren årligen följa upp SAM. Det kan 
även finnas behov av tätare uppföljningar t ex i samband med omorganisation eller 
vid allvarliga tillbud/olycksfall. Om SAM inte fungerar tillfredsställande ska det 
rättas till.

Styrelser/nämnder ansvarar för att SAM följs upp och fungerar på respektive 
huvuduppdragnivå/servicestöd och ute på arbetsplatserna. I övrigt gäller 
kommunens riktlinje för fördelning av arbetsmiljöuppgifter. Uppföljning av SAM 
genomförs i slutet av varje år genom enkätundersökning som består av två avsnitt. 
Avsnitt ett besvaras av ansvarig chef i samverkan med skyddsombud och/eller 
medarbetare på APT (arbetsplatsträff). Avsnitt två besvaras av 
samverkansgrupperna. Huvuduppdrag Samhälle redovisar resultatet av SAM-
enkäten med tillhörande åtgärdsplan, som är framtagen i samverkan.

Beslutsunderlag
-Tjänsteutlåtande, daterat 2021-04-22
-Åtgärdsplan 2021 utifrån resultatet av SAM-enkät 2020 för huvuduppdrag 
Samhälles verksamheter
-Resultat av SAM-enkät 2020 för huvuduppdrag Samhälles verksamheter
-Rutin för årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) för -
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Ängelholms kommun 2019-2023Riktlinjer för ansvar och fördelning av 
arbetsmiljö-, brandskydds- och miljöskyddsuppgifter för Ängelholms kommun 
2019-2022
-Beslut SBN-Au 2021-05-11, § 50

Föredragande tjänsteperson
Sofie Pragler, planeringschef

Yrkande
BrittMarie Hansson (S) yrkar på en ändring av andra att-satsen, från beslutet i SBN-
Au (2021-05-11, §50)

Huvuduppdragschef, Pernilla Fahlstedt, föreslår följande formulering av andra att-
satsen:

”att ge huvuduppdragschefen i uppdrag att senast till nämnden i oktober återrapportera resultatet 
av uppföljning av den framtagna åtgärdsplanen samt belysa frågan om tillräckliga resurser för 
arbetsmiljöarbetet.”

BrittMarie Hansson(S), Hans-Åke Jönsson (C), Anita Rosén (L) och Alexander 
Johnsson (SD) yrkar bifall denna andra att-sats, samt förslaget i beslut i sin helhet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att   lägga informationen till handlingarna, samt

att ge huvuduppdragschefen i uppdrag att senast till nämnden i oktober     
återrapportera resultatet av uppföljning av den framtagna åtgärdsplanen samt belysa 
frågan om tillräckliga resurser för arbetsmiljöarbetet.

Beslutet ska expedieras till
Planeringschef Samhälle
HR-chef Servicestöd
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 92 Dnr. SBN 2021/108, B 2021-000390

 -Fastighetsreglering 
begäran om samråd

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har fått en begäran om samråd från Lantmäteriet enligt 
Fastighetsbildningslagen 3 kap 11 § (FBL), fastighetsbildning över kommungräns.

Ansökan avser att föra över fastighet på 11 043 kvm från Helsingborgs stad till 
Ängelholms kommun. 

Samrådet avser om Ängelholms kommun anser att medgivande från Länsstyrelsen 
krävs för att genomföra förrättningen?

Bygglovsenheten bedömer inte att Lantmäteriet behöver inhämta Länsstyrelsens 
godkännande.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Begäran om samråd inkommen 2021-04-07 
• Anstånd till 2021-06-11 inkommen 2021- 04-28

Föredragande tjänsteperson
Johan Maniet, bygglovshandläggare

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C), Staffan Laurell (M), Magnus Jonsson (S), Benny Persson 
(V), Alexander Johnsson (SD), Anton Nyroos (S) och Helena Böcker (MP) yrkar 
bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att meddela Lantmäteriet att Ängelholms kommun anser att Länsstyrelsens 
medgivande enligt (FBL) 3 kap 11 § inte behöver hämtas in.

Beslutet ska expedieras till
Lantmäteriet (senast den 11 juni 2021)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 93 Dnr. SBN 2021/109, B 2021-000261

 - Ansökan om bygglov för 
nybyggnad av padelhall

Ärendebeskrivning
Ärendet avser nybyggnation av padelhall i ”Södra industriområdet”. Byggnadsarea 
(BYA) är 4 005 m2.  Byggnadshöjden uppgår till 6,9 m och nockhöjden till 14,5 m. 
Byggnaden utförs med fasader av plåt (vit, RAL 9010), tak av papp (vit, RAL 9010), 
samt fönster och dörrar av stål (svart, RAL 9005).                                     
Bygglovsenheten föreslår nämnden att bevilja lovet

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan (nybyggnad av industriverksamhet) inkommen 2021-03-14
• Anmälan om kontrollansvarig inkommen 2021-03-14
• Ansökan (ändring till padelhall) inkommen 2021-04-03
• Verksamhetsbeskrivning inkommen 2021-04-03
• Nybyggnadskarta inkommen 2021-05-06
• Situationsplan inkommen 2021-05-06
• Planvy plan 1 inkommen 2021-05-06
• Planvy plan 2 inkommen 2021-05-06
• Sektionsritningar inkommen 2021-05-06
• Fasadritningar inkommen 2021-05-06
• Hyresgästslistor inkommen 2021-04-22
• Remissvar, miljöenheten inkommen 2021-04-23

Föredragande tjänsteperson
Johan Maniet, bygglovshandläggare

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

att medge bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL).

Beslutet ska expedieras till
Sökanden via Bygglovsenheten
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SBN § 94 Dnr. SBN 2021/110, B 2021-000298

 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus samt komplementbyggnad

Ärendebeskrivning
Ärendet avser nybyggnad av 2 flerbostadshus med komplementbyggnad om 
sammanlagt 1 296 m2 byggnadsarea (BYA). Huvudbyggnaderna utförs med fasader 
av puts (beige, NCS S 1005-Y20R) med inslags av skiffer (svart), tak av papp (svart) 
samt fönster och dörrar av aluminium (grå, RAL 9007).                                       
Bygglovsenheten föreslår nämnden att avslå ansökan

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2021-03-22
• Planritning källare inkommen 2021-03-22
• Plan-, sektion- och fasadritning inkommen 2021-03-22
• Parkering redovisning inkommen 2021-03-22
• Markplaneringsritning inkommen 2021-03-22
• Nybyggnadskarta inkommen 2021-04-15
• Situationsplan inkommen 2021-04-15

─ Innehåller även antal lägenheter samt redovisning av ytorna
• Sektioner inkommen 2021-04-15
• Fasader hus B1 inkommen 2021-04-15
• Fasader hus B2 inkommen 2021-04-15
• Svar frågor Bygglovsenheten inkommen 2021-04-15

─ Innehåller 3 bilagor
• VA-ritning inkommen 2021-04-15

─ Alternativ för fjärrvärme
• Bottenplan inkommen 2021-04-21
• Plan 11 inkommen 2021-04-21
• Plan 12 inkommen 2021-04-21
• Plan 13 inkommen 2021-04-21
• Plan 14 inkommen 2021-04-21
• Plan 15 inkommen 2021-04-21
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• Tillgänglighetsbeskrivning inkommen 2021-04-21
• Remissvar LFV inkommen 2021-04-21
• Remissvar VA-enheten inkommen 2021-04-23
• Remissvar miljöenheten inkommen 2021-04-29
• Mejl från NSR inkommen 2021-05-05

Föredragande tjänsteperson
Johan Maniet, bygglovshandläggare

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C), Staffan Laurell (M), Magnus Jonsson (S), Anton Nyroos (S), 
Alexander Johnsson (SD), BrittMarie Hansson (S) och Benny Persson (V) yrkar 
bifall till bygglovsansökan.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lämna bifall till bygglovsansökan.

Beslutsmotivering
Även om avvikelserna sker under mark som inte får bebyggas, endast byggas med 
komplementbyggnader eller vara tillgänglig för underjordisks ledningar finns det 
förmildrande omständigheter.

Per definition kommer ett underjordiskt garage inte att synas. Helhetsintrycket blir 
två flerbostadshus med en komplementbyggnad. Enligt planbeskrivningen kommer 
en parkering mellan flerbostadshusen och komplementbyggnaden att byggas. 
Ansökan innehåller en sådan parkering. Dvs. att det är en fråga om hårdgjorda ytor 
ändå. Att dessa hårdgjorda ytor byggs under kommer inte att påverka utseendet 
eller helhetsintrycket av två flerbostadshus och en komplementbyggnad 
överhuvudtaget. När det gäller frågan om U-området har sökanden stämt av med 
fjärrvärmeleverantören för att kunna flytta på fjärrvärmeledningarna väster om de 
två flerbostadshusen.

Bygglovsansökan bifalles enligt 9 kap 31b PBL(plan- och bygglagen)
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Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via Bygglovsenheten
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SBN § 95 Dnr. SBN 2021/111, B 2021-000155

 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
plank

Ärendebeskrivning
Ärendet avser uppförande av plank som utförs med liggande obehandlad träpanel 
likt befintligt staket (se bild nedan), och uppförs till en höjd av 1,50 m. Planket 
avviker från bestämmelserna enligt praxis.                                                              
Bygglovsenheten föreslår nämnden att avslå ansökan 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2021-02-16
• Fotografier inkommen 2021-02-16
• Mejl från sökande inkommen 2021-03-22
• Situationsplan inkommen 2021-03-22
• Fasad- och sektionsritning inkommen 2021-03-22

Föredragande tjänsteperson
Johan Maniet, bygglovshandläggare

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C), Staffan Laurell (M), Alexander Johnsson (SD) och Anita 
Rosén (L) yrkar bifall till bygglovsansökan.

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

Proposition och omröstning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill 
bifalla bygglovsansökan. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att 
lämna bifall till bygglovsansökan röstar JA. Den röstar för förslaget enligt 
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), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Stephan Persson Tyrling (M), Bo 
Salomonsson (SD), Anita Rosén (L), Helena Böcker (MP) och Tomas Fjellner (M). 
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De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton 
Nyroos(S) och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lämna bifall till bygglovsansökan.

Reservation
Vi  Socialdemokrater reserverar oss emot att bevilja bygglov för plank på prickad 
mark som ej får bebyggas samt att bygglov strider emot gällande detaljplan .

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

Beslutsmotivering
Bedömningen är att planket med en höjd på 1,50 m inte skulle påverka områdets 
karaktär negativt då det skulle ha en begränsad längd på 5,5 m.

Planket kommer inte att upplevas som främmande på en gata där det finns olika 
slags murar, staket i olika kulörer eller material och naturliga markkopplingar.

Planket har en höjd på 1,50 m mot gatan samt en placering på mer än 2,50 m från 
gångstigen vilket uppfyller kraven enligt Ängelholms policy om plank och murar.

Bygglovsansökan bifalles enligt 9 kap 31b PBL (plan- och bygglagen)

Beslutet ska expedieras till
Sökanden via Bygglovsenheten
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SBN § 96 Dnr. SBN 2021/113, B 2021-000069

 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus med sammanbyggd 
komplementbyggnad

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av enbostadshus med sammanbyggd 
komplementbyggnad samt installation av eldstad och uppförande av stödmurar. 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan på fem punkter. 
Den sammanlagda avvikelsen bedöms inte utgöra en sådan liten avvikelse som 
avses i 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen.   

Åtgärden bedöms heller inte vara väl anpassad till tomtens naturliga terräng och 
strider därmed mot 8 kap. 9 § plan- och bygglagen. 

Bygglovenheten bedömer därmed att bygglov inte kan beviljas för åtgärden.   

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2021-01-26
• Planritning inkommen 2021-04-05 
• Nybyggnadskarta inkommen 2021-04-05 
• Fasadritning inkommen 2021-04-19
• Sektionsritning inkommen 2021-04-19
• Planritning inkommen 2021-04-19
• Fasadritning inkommen 2021-04-19
• Remissvar inkommen 2021-04-27
• Remissvar inkommen 2021-04-28
• Yttranden från berörda grannar inkomna mellan 2021-04-21 & 2021-04-30
• Yttrande från sökande inkommen 2021-05-04 

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare
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Yrkande
Magnus Jonsson (S), Benny Persson (V), BrittMarie Hansson (S) och Anton 
Nyroos(S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet om avslag på 
bygglovsansökan.

Hans-Åke Jönsson (C) yrkar på återremiss för att ytterligare utreda vad som gäller 
för  U-område och ledningsnät och kostnader för eventuell flytt av Öresundskrafts 
ledningar. Alexander Johnsson (SD) och Stephan Persson Tyrling (M) bifaller detta 
yrkande.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för återremiss. 
Votering begärs och verkställs. Den som röstar för återremiss röstar JA. Den som 
röstar avslag i enlighet med tjänstutlåtandet 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), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Stephan Persson 
Tyrling (M), Bo Salomonsson(SD), Anita Rosén (L), Helena Böcker (MP) och 
Tomas Fjellner (M). De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie 
Hansson (S), Anton Nyroos (S) och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att återremittera ärendet för att ytterligare utreda vad som gäller för U-område och 
ledningsnät och kostnader för eventuell flytt av Öresundskrafts ledningar

Reservation
Vi Socialdemokrater reserverar oss i mot att majoriteten i SBN skickar ärendet på 
återremiss trots att ansökan avviker på flertal punkter emot gällande detaljplan .
Att återemittera ärendet gällande tre punkter är anmärkningsvärt PG att man 
frånser dom övriga avstegen. Vi hänvisar till gällande detaljplan som är antaget i 
KF.

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

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 97 Dnr. SBN 2021/86, B 2021-000112

 -Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
garage/förråd

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av garage/förråd på fastigheten Loddan 4. 

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
• Yttrande från sökande inkommen 2021-05-01
• Yttrande från sökande inkommen 2021-05-12

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare
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Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) och Alexander Johnsson (SD) yrkar bifall till 
bygglovsansökan.

Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Anton Nyroos (S) yrkar i enlighet 
med förslaget om avslag från tjänsteutlåtandet.

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 avslag i enlighet med 
tjänstutlåtandet 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), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Stephan Persson Tyrling (M), Bo 
Salomonsson(SD), Anita Rosén (L), Helena Böcker (MP) och Tomas Fjellner (M). 
De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton 
Nyroos (S) och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att lämna bifall till ansökan om bygglov.

Reservation
Vi Socialdemokrater reserverar oss för att bevilja bygglov för en byggnad som 
avviker 1.05 i nockhöjd ifrån gällande detaljplan som är antaget i KF

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

Beslutsmotivering
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att garaget som ansökan avser är underordnad 
huvudbyggnaden och följer i stort gestaltningen i området. Åtgärden bedöms 
därmed vara en sådan liten avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL.(plan- och 
bygglagen) 

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten

34



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-05-25

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 98 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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Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C), Stephan Persson Tyrling (M), Anita Rosén (L) och 
Alexander Johnsson (SD) yrkar bifall till bygglovsansökan.

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

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 avslag i enlighet med 
tjänstutlåtandet 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), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Stephan Persson Tyrling (M), Bo 
Salomonsson(SD), Anita Rosén (L), Helena Böcker (MP) och Tomas Fjellner (M). 
De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton 
Nyroos (S) och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar: 

att medge rivningslov för carporten enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 34 § då 
åtgärden inte avviker ifrån bestämmelserna, samt

att lämna bifall till bygglovsansökan.

Reservation
Vi Socialdemokrater reserverar oss för att bevilja bygglov för ombyggnad av 
fastigheten som förvandlar bebyggda fastigheten ifrån k1 (varsamhetsbestämmelse) 
till   en byggnad som ger helt nytt uttryck .
Att bevilja bygglov strider emot gällande detaljplan samt bevaringsprogammet som 
båda är antagna i KF

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

Beslutsmotivering
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer åtgärden som en liten avvikelse och förenlig 
med detaljplanens syfte som bland annat hänvisar till att möjliggöra ett modernt 
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boende, såväl permanent som för fritidsändamål. Byggnadens utförande kommer 
passa väl in med kringliggande bostadshus. 

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 99

Fråga gällande den nya GC-bron över Rönne å

Stephan Persson Tyrling (M) ställer en fråga om anslutningarna till den nya GC-
bron över Rönne å.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ta upp ärendet på nästa sammanträde i juni.
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SBN § 100

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2021

- Protokoll SBN-Au 2021-05-11
- Yttrande över förslag till stöd till besöksnäringen under Coronapandemin
- BAB-rapport – april 2021
- LTF – april 2021
- Delegationslista bygg – april 2021
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SBN § 101

Kännedomsärenden

-Länsstyrelsens svar 2021-04-19 Np 525-13773-2021,  B 2021-000493
Länsstyrelsens svar på anmälan för samråd, markkabel samt 
rasering av luftledning, Långhult-Nedre Århult
Länsstyrelsen vidtar ingen åtgärd enligt miljöbalken.

-Mark- och miljödomstolens dom 2021-04-14, mål nr P 832-21   
B 2020-000566 gällande tidsbegränsat bygglov för cykelgarage på fastigheten
Ängelholm 3:51 (Järnvägsparken).
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

- Beslut KS 2021-05-05, § 96, § 101
- Beslut KF 2021-04-26, §§ 83-84
- Protokoll Vegeåns vattenråd, upphandlingsgruppen 2021-04-15
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