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Linda Svederberg, planchef §§ 247-248
Edvin Hansson, planarkitekt, §§ 247-248
Carl Fogelklou, planarkitekt, §§ 247-248
Ida Persson, miljö- och byggchef, §§ 249-256
Veronica Kippner, enhetschef, §§ 249-256
Anders Pålsson, bygglovshandläggare, §§ 249-251
Johan Maniet, bygglovshandläggare, § 252
Kassem Khalife, bygglovshandläggare, § 253
Robin Eskilsson, bygglovshandläggare, § 254
Roger Karlsson, tf VA-chef, § 257
Björn Adlerberth, trafikingenjör, § 258

Paragrafer: 245-260
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Daniel Sjölin, Sekreterare
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2021-12-14

Samhällsbyggnadsnämnden

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

245 Val av justeringspersoner och dag för justering

246 Godkännande av dagordningen

247 Detaljplan Össjö 31:13, del av 2020/281

248 Delegation till HU-chef att fatta beslut om att gå ut på granskning - 
detaljplan Ängelholm 3:28

2019/247

249  - Ansökan om strandskyddsdispens för nybyggnad 
av enbostadshus

2021/271

250  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två stycken 
enbostadshus

2021/272

251  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus

2021/273

252  idrottshallen i Hjärnarp, svar till MMD 2021/279

253  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2021/276

254  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av fritidshus 2021/277

255 Uppföljning av verksamheten - Bygglovsenheten 2021/280

256 Tillsynsplan 2022 2021/267

257 Fortsatt utbyggnad i enlighet med gällande VA-plan 2021/210

258 Förändring linjetrafiken Munka Ljungby december 2022 2021/221

259 Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2021 2021/10

260 Kännedomsärenden 2021/12



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 245

Val av justeringspersoner och dag för justering

Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) föreslås som justeringspersoner 
och att dag för justering blir 2021-12-21.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

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

att dag för justering blir 2021-12-21.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 246

Godkännande av dagordningen

Ärende nummer 9 gällande bygglovsärendet Magnarp 5:13 föreslås utgå från 
dagordningen.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med ovanstående ändring godkänna dagordningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 247 Dnr. SBN 2020/281, KS 2020/475, PL 20-0019

Detaljplan Össjö 31:13, del av

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för förskola innehållande 4 
avdelningar för cirka 60 barn.  Kommunstyrelsen beslutade den 2 december 2020 § 
251 att uppdra åt Planenheten att planlägga området. Planenheten föreslår att 
godkänna förslaget för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 22 november 2021

• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 22 november 2021

• Bilaga 2. Planbeskrivning den 22 november 2021

Föredragande tjänsteperson
Carl Fogelklou, planarkitekt

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson (S), Alexander Johnsson (SD), Anton 
Nyroos (S) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet.

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§.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 248 Dnr. SBN 2019/247,  

Delegation till HU-chef att fatta beslut om att gå ut 
på granskning - detaljplan Ängelholm 3:28

Ärendebeskrivning
Planenheten har aviserat att det eventuellt finns ett behov att gå ut med detaljplan 
Ängelholm 3:28 m.fl. för en andra granskning. Eftersom det kan bli aktuellt med 
kort varsel mellan två av samhällsbyggnadsnämndens ordinarie 
sammanträdesdatum föreslår huvuduppdrag Samhälle att 
samhällsbyggnadsnämnden delegerar rätten att fatta beslut om att godkänna 
upprättat förslag till granskning för den aktuella detaljplanen till HU-chef.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2021-12-08

Föredragande tjänsteperson
Edvin Hansson, planarkitekt

Deltar inte i beslutet
Socialdemokraterna och Vänsterpartiet

Yrkande
Anita Rosén (L) yrkar bifall till förslaget från tjänteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

         att delegera rätten att fatta beslut om att godkänna upprättat förslag till granskning 
avseende detaljplan Ängelholm 3:28 m.fl. till chef huvuduppdrag Samhälle.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
(S) deltar inte i beslutet enligt tidigare beslut angående Klippanvägens förlängning 
(Ängelholm 3:28). (S) har en avvikande uppfattning i detta ärende!

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

Beslutet ska expedieras till
SHU



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 249 Dnr. SBN 2021/271, B 2021-000638

 - Ansökan om strandskyddsdispens 
för nybyggnad av enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

. 

Platsen ligger cirka 70 m söder om Rössjöholmsån och cirka 230 m öster om 
Kungsgårdsleden i närheten av Östra och Västra Kvarn. 

Bygglovenheten bedömer att området inte är ianspråktaget idag på sådant vis att 
det saknar betydelse för strandskyddets syften. Platsen består av öppen betesmark 
till vilken allmänheten har tillträde.

Platsen bedöms inte vara avskild av bebyggelse eller annan exploatering från 
strandlinjen, på sådant vis att det är omöjligt att ta sig från platsen till strandlinjen. 

Åtgärden omfattas inte av något särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § Miljöbalken och 
strandskyddsdispens kan inte beviljas för åtgärden. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

1. Ansökan inkommen 2021-05-26
2. Situationsplan inkommen 2021-05-26
3. Situationsplan inkommen 2021-05-26
4. Fotomontage inkommen 2021-11-03
5. Foto inkommen 2021-11-04
6. Yttrande från sökande inkommen 2021-11-24

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till beslutsförslaget från ordförandeförslaget. 

Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till beslutsförslaget från tjänsteutlåtandet.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet från Hans-Åke 
Jönssons yrkande.

Votering begärs och verkställs. Den som röstar för Hans-Åke Jönssons yrkande 
röstar JA och den som röstar för Magnus Jonssons yrkande röstar NEJ. Resultatet 
av omröstningen blev:

Namn JA-röster Nej-röster
Hans-Åke Jönsson (C) X
Magnus Jonsson (S) x
Alexander Johnsson (SD) X
Staffan Laurell (M) X
Per Skantz (M) X
BrittMarie Hansson (S) X
Alf Carlsson (M) X
Bo Salomonsson (SD) X
Anita Rosén (L) X
Anton Nyroos (S) X
Niklas Oddson (KD) X
Benny Persson (V) X
Tomas Fjellner (M) x

9 4

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna med stöd av miljöbalken 7 
kap 18b och 18c§ samt

att tomtplatsavgränsning ska ske enligt bilagda karta.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Att majoriteten i SBN beviljar strandskyddsdispens går i mot 7 kap 18 § 
Miljöbalken samt att i tjänsteutlåtande framkommer att enligt 7 kap §26 uppfyller 
inte majoritetens beviljande miljöbalkens syfte.
/Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos (S) 

Beslutsmotivering
Samhällsbyggnadsnämnden, har via delegationsbeslut, i juli 2021 meddelat positivt 
förhandsbesked för nybyggnation på aktuell plats. Beslutet har villkorats bland 
annat med att strandskyddsdispens som vunnit laga kraft måste finnas innan 
bygglov lämnas in. Nämnden har därigenom redan tagit ställning till att platsen är 
lämplig att bebygga.

Det kan konstateras att det område som dispensansökan avser ligger i direkt 
anslutning till befintlig bebyggelse både söderut och norrut. Mellan den aktuella 
platsen och vattendraget finns bebyggelse och en mindre väg.  

Strandskyddsdispens får endast lämnas när det finns särskilda skäl. Ett av dessa skäl 
är att  området redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för 
strandskyddens syften om ytterligare bebyggelse anläggs. Ett annat är om området 
genom en väg eller bebyggelse är väl avskilt från området närmast strandlinjen.

I det aktuella fallet är det klarlagt att området som nu önskas bebyggas är väl avskilt 
från området närmast strandlinjen både genom den bebyggelse som finns utmed ån 
och den mindre väg som löper längd med dessa. 

Den önskade placeringen intill befintlig bebyggelse innebär att området idag 
uppfattas ligga så nära hemfridszon att det inte är tillgängligt för allmänheten. 
Området består av betesmark utan särskilda biologiska värden. Betesmarken tillhör 
ett större sammanhängande område. Att använda en del av denna mark bedöms 
därför inte negativt påverka möjligheten att bevara goda livsvillkor för djur- och 
växtlivet på land. Det kan därmed konstateras att området som nu avses redan 
tagits i anspråk på ett sätt som saknar betydelse för strandskyddets syften. 

Ianspråktagande av marken hindrar inte heller på något sätt allmänheten fri passage 
utmed vattnet. I den mån det hindras beror det på redan befintligbebyggelse. Från 
vägen eller betesmarken kan djurliv och allmänhet nå vattnet mellan två av de 
befintliga byggnaderna i området. Det kan därmed konstaterats att kravet på 
passage till vattnet enligt Naturvårdsverkets handbok ”Strandskydd – en vägledning 
vid planering och prövning” finns.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Även om möjligheterna till dispens uppfylls är det viktigt att begränsa tomtplatsens 
utbredning för att minimera intrånget på strandskyddat område. 
Samhällsbyggnadsnämnden anser därmed att beslutet om dispens ska villkoras med 
bilagda tomtplatsavgränsning.

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 250 Dnr. SBN 2021/272, B 2021-001023

 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av två stycken enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus på fastigheten 

 
Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse, cirka 2 km nordost om 
Vejbystrand och 3 km nordväst om Ängelholms flygplats. 

Platsen som önskas bebyggas består av brukningsvärd jordbruksmark och är utsatt 
för höga bullernivåer.
Fastigheten är även utpekat i kommunens bevaringsprogram, där området klassas 
som miljö klass I. 

Åtgärden strider mot 3 kap. 4 § miljöbalken och 2 kap. 2, 4 § plan- och bygglagen. 
Bygglovenheten bedömer att detaljplanering krävs för att exploatera området 
ytterligare. 

Ansökan om förhandsbesked kan inte beviljas i enlighet med 9 kap. 17 § plan- och 
bygglagen.  

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
1. Ansökan inkommen 2021-09-25 
2. Karta inkommen 2021-09-25 
3. Fasadritning inkommen 2021-09-25 
4. Foto inkommen 2021-11-03
5. Foto (platsbesök) inkommen 2021-11-03
6. Yttrande från sökande inkommen 2021-11-18
7. Remissvar Bjärekraft inkommen 2021-11-23
8. Remissvar VA-enheten inkommen 2021-11-30
9. Yttrande från granne inkommen 2021-11-30
10. Remissvar Trafikverket inkommen 2021-12-02 
11. Remissvar från Miljö inkommen 2021-12-13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare

Jäv
Per Skantz (M) tjänstgör inte på grund av jäv. Stephan Persson Tyrling (M) 
tjänstgör istället under detta ärende.

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar på återremiss för att ärendet skall kunna kompletteras 
med en bullerutredning. Bifall till detta från Anita Rosén (L).

Magnus Jonsson (S) yrkar på avslag på ansökan, i enlighet med förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

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

Votering begärs och verkställs. Den som röstar på Hans-Åkes Jönssons yrkande 
röstar JA. Den som röstar på Magnus Jonsson yrkande röstar NEJ. Resultatet av 
omröstningen blev:

Namn JA-röster Nej-röster
Hans-Åke Jönsson (C) X
Magnus Jonsson (S) x
Alexander Johnsson (SD) X
Staffan Laurell (M) X
Per Skantz (M) X
BrittMarie Hansson (S) X
Alf Carlsson (M) X
Bo Salomonsson (SD) X
Anita Rosén (L) X
Anton Nyroos (S) X
Niklas Oddson (KD) X
Benny Persson (V) X
Tomas Fjellner (M) x

9 4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att återremittera ärendet för att göra en bullerutredning.

Reservation
Att majoriteten i SBN väljer att gå på sökandes vilja bryter mot 
bevaringsprogrammet som KF har antagit. I bevaringsprogrammet är berörd 
fastighet klassad i miljöklass 1 samt att bevilja förhandsbesked är ej förenligt med 9 
kap 17§ PBL samt 2 kap 1§ PBL

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

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 251 Dnr. SBN 2021/273, B 2021-001091

 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

. 
Fastigheten är belägen väster om Hjärnarp och platsen som önskas bebyggas ligger 
cirka 450 m väster om Hjärnarpsvägen. 
Marken består av betesmark och en nyligen avverkad skogsdunge som är omgärdad 
av kultiverad jordbruksmark.
Platsen ligger inte intill befintlig bebyggelse eller vägnät. Befintlig väg behöver 
förlängas cirka 300 meter och förlängningen sker på brukningsvärd jordbruksmark. 

Åtgärden strider mot 3 kap. 4 § MB avseende ianspråktagande av brukningsvärd 
jordbruksmark för ett enskilt intresse och åtgärden bedöms därmed inte vara 
lämplig för ändamålet enligt 2 kap. 4, 5 §§ PBL. 

Ansökan om förhandsbesked kan inte beviljas i enlighet med 9 kap. 17 § PBL. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
1. Ansökan inkommen 2021-10-14
2. Projektbeskrivning inkommen 2021-10-14
3. Planritning inkommen 2021-10-14
4. Sektionsritning inkommen 2021-10-14
5. Fasadritning inkommen 2021-10-14
6. Fasadritning inkommen 2021-10-14
7. Situationsplan inkommen 2021-11-22
8. Yttrande från sökande inkommen 2021-11-22
9. Fotografier inkommen 2021-11-26
10. Remissvar VA inkommen 2021-11-30
11. Remissvar Miljöenheten inkommen 2021-12-06
12. Remissvar Trafikverket inkommen 2021-12-06
13. Yttrande från sökande inkommen 2021-12-07



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

14. Remissvar NSR inkommen 2021-12-07

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare

Yrkande
Magnus Jonsson (S) yrkar på avslag på ansökan, i enlighet med tjänsteutlåtandet. 
Bifall till detta från: Anton Nyroos (S), Niklas Oddson (KD) och Alexander 
Johnsson (SD)

Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till ansökan om förhandsbesked.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner en majoritet som vill 
bifalla ansökan. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att bifalla 
ansökan röstar JA och den som vill avslå ansökan röstar NEJ. Resultatet av 
omröstningen blev:

Namn JA-röster Nej-röster
Hans-Åke Jönsson (C) X
Magnus Jonsson (S) x
Alexander Johnsson (SD) x
Staffan Laurell (M) X
Per Skantz (M) X
BrittMarie Hansson (S) X
Alf Carlsson (M) X
Bo Salomonsson (SD) x
Anita Rosén (L) X
Anton Nyroos (S) X
Niklas Oddson (KD) x
Benny Persson (V) X
Tomas Fjellner (M) x

6 7



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att avslå ansökan om förhandsbesked.

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 252 Dnr. SBN 2021/279, B 2021-000774

 idrottshallen i Hjärnarp, svar till MMD

Ärendebeskrivning
I rubricerat ärende har Mark- och miljödomstolen förelagt 
samhällsbyggnadsnämnden 2021-11-23 att svara om Ängelholms kommun går med 
på att bygglov samt startbesked inhiberas till dess att dagvattenfrågan är 
tillfredsställande utrett och löst. Förvaltningen föreslår att nämnden svarar att lov 
inte bör inhiberas då oberoende utredningar har visat att konsekvenserna av själva 
bygglovet på dikningsföretaget är försumbara samt att en dagvattenlösning kommer 
att anläggas.

Beslutsunderlag
1) Tjänsteutlåtande                           daterat 2021-12-06
2) Yttrande                                       daterat 2021-12-06
3) Bilaga 1 inkommen 2021-12-06
4) Bilaga 2 inkommen 2021-12-06 
5) Föreläggande inkommen 2021-11-24 

Föredragande tjänsteperson
Johan Maniet, bygglovshandläggare

Yrkande
Niklas Oddson (KD), Anton Nyroos (S), Magnus Jonsson (S), Alexander Johnsson 
(SD), Hans-Åke Jönsson (C) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget 
från tjänsteutlåtandet om att godkänna yttrandet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna yttrandet som sitt eget och skicka det till Mark- och 
miljödomstolen som svar på föreläggandet, samt 

att förklara paragrafen som omedelbart justerad.

Beslutet ska expedieras till
• Mark- och miljödomstolen via www.domstol.se/kontaktformular inkl 

tjänsteutlåtande och bilagor, senast den 2021-12-17

http://www.domstol.se/kontaktformular


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 253 Dnr. SBN 2021/276, B 2021-001038

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av enbostadshus med uterum på fastigheten  

Utgångsläget för bostadshuset är inte planenligt (9 kap. 30 § PBL), eftersom 
byggnaden är placerad 2,3 meter från fastighetsgräns mot granne istället för 4,5 
meter (49% avvikelse). Även planerad åtgärd strider mot gällande detaljplan 
avseende byggrätten. Planerat uterum innebär att byggrätten överskrids med 18,4 
kvm vilket är en avvikelse på 9,2 %. 
Bygglovsenheten bedömer att utgångsläget är planstridigt. Avvikelsen kan inte 
förklaras som en godtagen avvikelse (Övergångsbestämmelser p. 13 PBL) eftersom 
det är ingen liten avvikelse enligt rådande rättspraxis. Bygglov kan därför inte 
beviljas. 

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande

1. Ansökan inkommen 2021-09-30
2. Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2021-11-14
3. Planritning inkommen 2021-11-14
4. Fasadritning inkommen 2021-11-14
5. Fasadritning inkommen 2021-11-14
6. Fasadritning inkommen 2021-11-14
7. Yttrande från sökande inkommen 2021-11-14

Föredragande tjänsteperson
Kassem Khalife, bygglovshandläggare

Yrkande
Niklas Oddsson (KD), Alexander Johnsson (SD) och Staffan Laurell (M) yrkar 
bifall till förslaget om bifall till ansökan, från ordförandeförslaget.

Magnus Jonsson (S) yrkar på avslag på ansökan, i enlighet med förslaget från 
tjänsteutlåtandet.
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Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på de två förslagen och finner en majoritet som vill 
bifalla bygglovsansökan. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att 
bifalla bygglovsansökan röstar JA och den som vill ge avslag röstar NEJ. Resultatet 
av omröstningen blev: 

Namn JA-röster Nej-röster
Hans-Åke Jönsson (C) X
Magnus Jonsson (S) x
Alexander Johnsson (SD) X
Staffan Laurell (M) X
Per Skantz (M) X
BrittMarie Hansson (S) X
Alf Carlsson (M) X
Bo Salomonsson (SD) X
Anita Rosén (L) X
Anton Nyroos (S) X
Niklas Oddson (KD) X
Benny Persson (V) X
Tomas Fjellner (M) x

9 4

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna ansökan om bygglov enligt PBL 9 kap 30 § 1b.

Reservation
Att majoriteten i SBN väljer att bevilja bygglov mot gällande planer och lagstiftning 
är anmärkningsvärt . I första hand då överskrider byggnaden med 49 % enligt 
detaljplanen, i andra hand då överskrider byggnaden byggnadsstadgan § 39 med 
18.4 m2. Bygglov bör inte beviljats enligt 9 kap 30§ PBL första stycket.

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2021-12-14

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsmotivering
Fastigheten och huset är oförändrat sedan det byggdes 1969 dvs 52 år sedan. Huset 
intill liksom flera andra hus längs gatan har små avstånd  till tomtgräns. 
Uppenbarligen har detta godkänts vid tillfälle för byggnation av Munka-Ljungby 
kommun. Detta kan bero på att det var fråga om garage mot garage med mindre 
avstånd. Den kan därmed förklaras vara en godtagen avvikelse sedan länge enligt 
PBL 9 kap 30 § 1 b. 

Den sökta åtgärden är väl avpassad och håller de krav på avstånd som nu gäller. 
Den överskrider byggarean något 9.2 % , vilket kan anses vara en mindre avvikelse 

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 254 Dnr. SBN 2021/277, B 2021-000872

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
fritidshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av uterum om 12 m2 på ett enbostadshus i  

För fastigheten  finns det ett dokument knutet till detaljplanen som 
behandlar utformning och placering av uterum.

Ansökan följer riktlinjerna gällande utformning, material och färg. Däremot följer 
det inte riktlinjerna med avseende om placering. Den av ansökan föreslagna 
placeringen hade resulterat i att man måste riva en del av en k-märkt byggnad, 
vilket inte är tillåtet. (9 kap 34 § PBL) Därmed förvanskas byggnaden. (8 kap 13 §, 
17 § PBL)

Bygglov kan därför inte ges.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
1. Ansökan inkommen 2021-08-17
2. Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2021-08-18
3. Fasadritning inkommen 2021-08-18
4. Fasadritning inkommen 2021-08-18
5. Planritning inkommen 2021-11-09
6. Sökandes bemötande inkommen 2021-11-09

Föredragande tjänsteperson
Robin Eskilsson, bygglovshandläggare

Yrkande
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till bygglovsansökan. Bifall till bygglovsansökan 
kommer också från Hans-Åke Jönsson (C) och Bo Salomonsson (SD).
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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 som vill bifalla 
bygglovsansökan. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för bifall på 
bygglovsansökan röstar JA och den som röstar för avslag på bygglovsansökan 
röstar NEJ. Resultatet om av omröstningen blev: 

Namn JA-röster Nej-röster
Hans-Åke Jönsson (C) X
Magnus Jonsson (S) x
Alexander Johnsson (SD) X
Staffan Laurell (M) X
Per Skantz (M) X
BrittMarie Hansson (S) X
Alf Carlsson (M) X
Bo Salomonsson (SD) X
Anita Rosén (L) X
Anton Nyroos (S) X
Niklas Oddson (KD) X
Benny Persson (V) X
Tomas Fjellner (M) x

9 4

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bygglov ska beviljas med stöd av PBL 9 kap 30 § 1a

Reservation
Att majoriteten i SBN godkänner bygglov baserat på styrelsebeslut i en 
bostadsförening istället för rådande lagstiftning samt KF-beslut är anmärkningsvärt 
Att bevilja bygglov strider i mot 9 kap 30. 31 §§ PBL samt 9 Kap 34 § PBL 

Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos(S)
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Reservation angående ärende gällande , Ansökan om 
bygglov för tillbyggnad av fritidshus, hus 99. Vänsterpartiet motsätter sig 
alliansbeslutet att bevilja bygglov. Det arkitektoniska värdet går förlorad då 
Alliansen och Sverigedemokraterna beslutade att kringgå bevarandekaraktären av 
typhus då de beviljade bygglov för tillbyggnad. Då dubbeltrappan har stor betydelse 
för byggnadens helhetsintryck och är så pass signifikant för den tidens estetik, samt 
arkitekt Peter Brobergs intention blir beslutet att avlägsna dubbeltrappan absurt. 
Beslut som detta innebär att  unika utveckling som 
fritidshusområde på så sätt förlorar sin karaktär över tid.

/Benny Persson (V)

Protokollsanteckningar
Klitterbyn har en speciell arkitektur som bör bevaras. De yttre trapporna är en 
särskild markör. Ett antal av dem är borta eller på väg bort genom bygglov varav de 
senaste under innevarande år. Vid min genomgång har det framkommit ett antal 
individuella skäl för ett positivt beslut för just detta ärende.  Enligt uppgift finns det 
sedan fyra kvar. 

En genomgång är planerad mellan enhet och brf under första halvan av 2022. 
Denna genomgång är viktig och bör leda till tydliggörande och gemensam 
förståelse med Brf för de byggregler som gäller för Klitterbyn. Det bör då 
tydliggöras att de kvarvarande husen med yttre trappa och ”dubbel sadel tak” inte 
får byggas om.  Jag kommer inte att medverka till fler sådana bygglov.

/Hans-Åke Jönsson (C)

Stugområdet  har höga historiska, kulturhistoriska och arkitektoniska 
värden. Förvanskning av byggnaderna påverkar helhetsintrycket av området 
negativt. 

Miljöpartiet de gröna ställer sig därför negativa till den sökta uterumstillbyggnaden. 
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/Helena Böcker (MP)

Beslutsmotivering
Det har tidigare beviljats tre uterum med liknande placering på byggnaden i 
Klitterbyn under de senaste 2 åren.

Det är i detta fall inte möjligt att placera uterummet på långsidan av huset med 
utgång till uterummet inifrån byggnaden.

Samhällsbyggnadsnämnden gör bedömningen att förändringen av denna gavel mot 
norr inte kommer att förändra byggnaden  avsevärt eller helheten av områdets 
karaktär i Klitterbyn. Bygglov ska därför beviljas med stöd av PBL 9 kap 30 § 1a.

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 255 Dnr. SBN 2021/280, 

Uppföljning av verksamheten - Bygglovsenheten

Ärendebeskrivning
Det finns ett behov av att redovisa en uppföljning av bygglovsenhetens verksamhet 
för Samhällsbyggnadsnämnden. Enheten tar fram statistik, men i dagsläget 
redovisas ingen uppföljning till nämnden på ett systematiskt sätt. 

Statistik för perioden 1 januari till 31 oktober 2021 bifogas.

Bygglovsenheten planerar hädanefter att redovisa statistik och uppföljning till 
nämnden tre gånger per år i samband med delårsrapporter (per 30/4 och 30/8) och 
bokslut (per 31/12). 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29
• Uppföljning per 2021-10-31 

Föredragande tjänsteperson
Ida Persson, miljö- och byggchef

Beslut
Samhällsbyggnadsnämndens beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.
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SBN § 256 Dnr. SBN 2021/267, 

Tillsynsplan 2022

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens myndighetsutövning inom byggområdet omfattar: 
* Stöd och rådgivning till invånarna
* Lov, förhandsbesked och anmälan 
* Tillsyn, OVK, hissar, tillgänglighet, m.m. 
* Bostadsanpassning.

Denna tillsynsplan är utformad för att utgöra en stomme för Bygglovsenhetens 
verksamhetsplanering och ska ligga till stöd för verksamhetens arbete enligt Plan-
och bygglagen och lagen om bostadsanpassningsbidrag. Tillsynsplanen innehåller 
en genomgång av de arbetsområden som finns inom verksamheten och en 
prioriteringsordning mellan dessa.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande daterat 2021-11-29
• Tillsynsplan upprättad 2021-11-29
• Beslut SBN-Au 2021-12-07, § 105

Föredragande tjänsteperson
Ida Persson, miljö- och byggchef

Yrkande
Anton Nyroos (S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet samt på en extra 
att-sats, att man inför budgetarbetet 2023 äskar om två tjänster som 
tillsynshandläggare. Bifall till detta yrkande från: BrittMarie Hansson (S) och 
Magnus Jonsson (S).

Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet och avslag på den 
extra att-satsen.

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på om nämnden skall lägga till en extra att-sats, eller 
om tjänsteutlåtandets förslag skall antas utan några tillägg. Ordförande finner en 
majoritet för att avslå den extra att-satsen. Votering begärs och verkställs. Den som 
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röstar för att bevilja förslaget från tjänsteutlåtandet röstar JA. Den som röstar för 
att bevilja förslaget från tjänsteutlåtandet plus den extra att-satsen röstar NEJ. 
Resultatet av omröstningen blev: 

Namn JA-röster Nej-röster
Hans-Åke Jönsson (C) X
Magnus Jonsson (S) x
Alexander Johnsson (SD) X
Staffan Laurell (M) X
Per Skantz (M) X
BrittMarie Hansson (S) X
Alf Carlsson (M) X
Bo Salomonsson (SD) X
Anita Rosén (L) X
Anton Nyroos (S) X
Niklas Oddson (KD) X
Benny Persson (V) X
Tomas Fjellner (M) x

9 4

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar:

att fastställa tillsynsplanen

Reservation
Att majoriteten i SBN väljer att avstå från att godta extra att-satsen med innehåll att 
SBN lyfter frågan om två nya inspektörer i budgethanteringen 2023 är 
anmärkningsvärt p.g.a. tjänsterna är självförsörjande .

Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos (S)
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SBN § 257 Dnr. SBN 2021/210, 

Fortsatt utbyggnad i enlighet med gällande VA-plan

Ärendebeskrivning
VA-planen är ett styrdokument som bland annat redovisar riktlinjer för utbyggnad 
av allmänna vattentjänster i  omvandlingsområden. Gällande VA-plan arbetades 
fram under år 2013-2014 av en kommunövergripande grupp för dåvarande 
tjänstemannaorganisation. Till arbetsgruppen fanns även en politisk styrgrupp. VA-
planen beslutades i kommunstyrelsen 2014-10-15 och kommunfullmäktige 2014-
10-27. En översyn av VA-planen beträffande närmast kommande 
utbyggnadsområden (Äspenäs och Ljungabolet) med tillhörande tidsplanering samt 
kostnadskalkyl har genomfört under år 2020. 

Syftet med översynen har varit att uppdatera kalkylen mot dagens kostnadsläge 
samt finna en rimlig utbyggnadstakt för dessa områden. Då man i samband med 
utbyggnad av kommunala ledningar mot Äspenäs och Ljungabolet passerar 
Tullstorp bostadssamfällighet, som idag redan är ansluten mot kommunalt 
spillvatten, och har egen färskvattentäkt, dimensioneras överföringsledningen för 
färskvatten mot Äspenäs och Ljungabolet så att även Tullstorp i framtiden kan ges 
möjlighet till kommunal vattentjänst.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2021-11-22                                                                                       
Bilaga 1. Beslut 2014-10-27 KF § 186                                                                    
Bilaga 2. Gällande VA-plan dat 2015-09-21                                                                   
Bilaga 3. Tidsplan för utbyggnad
Beslut SBN-Au 2021-12-07, § 106

Föredragande tjänsteperson
Roger Karlsson, tf VA-chef

Yrkande
Anton Nyroos (S), Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Hans-Åke Jönsson 
(C) och Alexander Johnsson (SD) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunfullmäktige besluta

att enligt redovisad tidsplan fortsätta utbyggnad av vatten och avlopp till 
Äspenäs och Ljungabolet samt

att i enighet med tidigare fattat beslut (2014-10-27 KF§187), inom 
skattekollektivet reservera medel, för investering samt framtida 
kapitalkostnader (avskrivningar och räntekostnader) för utbyggnad enligt 
antagen VA-Plan.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktige via kommunstyrelsen
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SBN § 258 Dnr. SBN 2021/221, 

Förändring linjetrafiken Munka Ljungby december 
2022

Ärendebeskrivning
Munka Ljungby trafikeras av busslinjerna 507, 510 och 511. Skånetrafiken har 
genomfört en översyn som resulterat i att de föreslår förändringar inför trafikår 
2023. Dessa förändringar är ny linjesträckning för busslinje 511, ändrat turutbud 
och tidtabell för linje 510 samt att två hållplatser tas bort. Detta för att skapa en 
bättre kollektivtrafik för de boende i Munka Ljungby.

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, den 2 december 2021
Beslut SBN AU 2021-11-16
Beslut SBN AU 2021-10-12

Föredragande tjänsteperson
Björn Adlerberth, trafikingenjör

Yrkande
Bo Salomonsson (SD) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att ställa sig positiv till Skånetrafikens föreslag till åtgärder inför trafikår 2023.

Protokollsanteckning
Skånetrafikens förslag till åtgärder gör att fler får betydligt längre till närmaste 
hållplats än idag när busslinje 511 får ny linjesträckning. I en tid när vi behöver 
minska vår  klimatpåverkan rimmar det illa att försämra tillgängligheten för att 
kunna resa kollektivt. 
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Den ökade trafikbelastningen i centrala Munka-Ljungby under rusningstid kommer 
riskera att orsaka ytterligare trafikköer än det är redan idag. Miljöpartiet de gröna 
ställer sig därför negativa till föreslagen åtgärd. 

/Helena Böcker (MP)

Beslutet ska expedieras till
• Skånetrafiken

Stadsmiljöenheten
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SBN § 259 Dnr. SBN 2021/10, 

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2021

- Delegationslista bygg november 2021
- BAB-rapport november 2021
- Delegationslista LTF 11
- SBN-Au- protokoll – 2021-12-07
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SBN § 260 Dnr. SBN 2021/12, 

Kännedomsärenden

a. Länsstyrelsens beslut 2021-11-29, dnr 403-44733-2021 gällande      
B 2021-000621
beslut att avslå ansökan om bygglov för plank på fastigheten
Räkan 3, Violgatan 42. Länsstyrelsen upphäver det överklagade 
beslutet och visar ärendet 
åter till kommunen för fortsatt handläggning.

b. Granskning förnyelse underhåll av VA ledningsnätet – utkast
c. Missiv till granskning förnyelse underhåll av VA-ledningsnätet
d. Beslut KF 2021-11-15, § 202
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