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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 13

Val av justeringspersoner och dag för justering

Mats Widén (C) och Magnus Jonsson (S) föreslås som justeringspersoner och att 
dag för justering blir 2022-02-14.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att utse Mats Widén (C) och Magnus Jonsson (S) till justeringspersoner, samt

att dag för justering blir 2022-02-14.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 14

Godkännande av dagordningen

Ärendena , uppföljning intern kontroll 2021 och intern kontroll –plan 
2022 föreslås utgå från dagordningen. De två sistnämnda tas upp på nästa 
sammanträde.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att med ovanstående ändringar godkänna dagordningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 15

Skriftig information gällande planbesked detaljplan 
Skiftnyckeln 1

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information gällande planbesked för 
detaljplanen Skiftnyckeln 1.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 16 , PL 2021-0021

Skriftlig information om planbesked för fastigheten 
Vejby 135:132

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om planbesked för 
fastigheten Vejby 135:132. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 17

Skriftlig information från HU-chefen

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information från huvuduppdragschef 
Pernilla Fahlstedt, om aktuella frågor inom nämndens verksamhetsområde.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 18

Skriftlig information om Ängelholmspaketet

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om hur arbetet med 
Ängelholmspaketet fortlöper.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 19 SBN 2021/147, KS 2021/274, 
                                                                       PL 21-0013

Antagande Detaljplan Späckhuggaren 11 

Ärendebeskrivning
Ansökan om planbesked inkom den 4 juni 2021. Avsikten enligt ansökan är att 
upphäva del av gällande tomtindelningsplan 11-ÄNG-397/72 för att möjliggöra en 
avstyckning av fastigheten Späckhuggaren 11 och uppföra en ny byggnad. Gällande 
detaljplan B 188 reglerar minsta fastighetsstorlek. Genom att upphäva 
tomtindelningsplanen för fastigheten kan befintlig fastighet styckas av till två 
mindre fastigheter. Den 27 oktober 2021 § 212 beslutade kommunstyrelsen att 
meddela positivt planbesked och uppdra åt samhällsbyggnadsnämnden att pröva 
planläggning av området enligt ansökan i detaljplan. 

Den 30 november 2021 § 228 beslutade samhällsbyggnadsnämnden att godkänna 
upprättat förslag för samråd. Samråd har pågått mellan den 2 december till och 
med den 23 december 2021.

Syftet med ändring av detaljplan är att upphäva del av tomtindelningsplan 11-
ÄNG-397/72 för att möjliggöra en avstyckning av fastigheten Späckhuggaren 11.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 11 januari 2022
• Bilaga 1. Planbeskrivning den 11 januari 2022
• Bilaga 2. Samrådsredogörelse den 11 januari 2022

Föredragande tjänsteperson
Ilir Musa, planarkitekt

Yrkande
Magnus Jonsson (S) och Alexander Johnsson (SD) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att anta ändring av detaljplan B 188, (upphävande av del av tomtindelning) för 
Späckhuggaren 11, Haradal, Ängelholm, Ängelholms kommun.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunstyrelsen
• Huvuduppdrag Samhälle, Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 20 SBN 2019/172, KS 2019/317,                
PL 17-2019

Granskning Detaljplan Klitterbyn 2

Ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämnden beslöt den 26 januari 2021 att godkänna ett förslag till 
detaljplan för samråd. Samråd har nu genomförts och redovisas i upprättad 
samrådsredogörelse.

Huvudsyftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för uppförande av 
bostadsbebyggelse, i form av flerbostadshus, inom planområdet. För en flexibel 
markanvändning med möjlighet till lokal service och tillfällig övernattning prövas 
även markanvändning c-centrum. I övrigt är syftet att säkerställa en utformning 
enligt huvuddragen i upprättat illustrationsmaterial i planbeskrivningen samt 
säkerställa en ändamålsenlig dagvattenhantering.

Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats i huvudsak med avseende på 
översvämningsrisk, naturvärden och riksintresse. Lägsta nivå för färdigt golv har 
höjts till +3,5 meter vilket även är vad som redovisas i kommunens översiktsplan.

Med bakgrund av att länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande för detaljplanen meddelat 
att aktuell detaljplan avviker från länsstyrelsens granskningsyttrande för 
översiktsplanen övergår handläggningen från standard till utökat förfarande.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 19 januari 2022

• Bilaga 1, Plankarta med planbestämmelser den 19 januari 2022

• Bilaga 2, Planbeskrivning den 19 januari 2022

• Bilaga 3, Samrådsredogörelse den 19 januari 2022

Föredragande tjänsteperson
Torbjörn Nilsson, planarkitekt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna det upprättade förslaget för granskning, samt

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

Beslutet ska expedieras till
• Huvuduppdrag Samhälle/ Planenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 21 Dnr. SBN 2020/154, 

Årsredovisning 2021

Ärendebeskrivning
Huvuduppdrag Samhälle informerar om årsredovisning för 2021 avseende 
samhällsbyggnadsnämndens verksamheter. Rapporten innehåller ekonomiskt 
årsbokslut avseende drift- och investeringsbudget och ekonomisk analys, 
verksamhetsberättelse, måluppföljning, framtidsspaning, redovisning av 
kvalitetsdeklarationer samt statistik från bygglovsenheten.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2022-01-28
Bilaga 1. Årsbokslut och ekonomisk analys
Bilaga 2. Verksamhetsberättelse
Bilaga 3. Måluppföljning
Bilaga 4. Framtid
Bilaga 5. Kvalitetsdeklarationer
Bilaga 6. Statistik från bygglovsenheten

Föredragande tjänsteperson
Anders Kronfelt, ekonom, Sofie Pragler, planeringschef och Ida Persson, miljö- 
och byggchef.

Yrkande
BrittMarie Hansson (S) och Anton Nyroos(S) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 22 Dnr. SBN 2022/18, B 2021-001118

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ärendet avser tillbyggnad av enbostadshus. Utgångsläget för byggnaden som avses i 
ansökan avviker från bestämmelserna avseende avstånd mot gränsen. Avvikelsen 
kan inte förklaras som en sådan liten avvikelse i efterhand. Tillbyggnaden medför 
en avvikelse mot byggrätten om 36 %.  

Bygglovsenheten föreslår avslag

Beslutsunderlag
• 1. Tjänsteutlåtande
• 2. Ansökan inkommen 2021-10-14
• 3. Anmälan om KA inkommen 2021-11-02 
• 4. Nybyggnadskarta inkommen 2022-01-07 
• 5. Situationsplan inkommen 2022-01-07
• 6. Planritning inkommen 2022-01-07
• 7. Sektionsritning inkommen 2022-01-07
• 8. Fasadritning inkommen 2022-01-07
• 9. Brandritning inkommen 2022-01-07
• 10. Utlåtande arkitekten inkommen 2022-01-07
• 11. Bemötande sökande inkommen 2022-01-07
• 12. Ordförandeförslag daterat 2022-01-31

 

Föredragande tjänsteperson
Johan Maniet, bygglovshandläggare

Yrkande
Tomas Fjellner (M) Staffan Laurell (M), Anita Rosén (L), Stephan Persson 
Tyrling(M) och Alexander Johnsson (SD) yrkar bifall till förslaget från 
ordförandeförslaget. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Anton 
Nyroos(S) och Benny Persson yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill bifalla 
ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den som vill rösta på 
ordförandeförslaget röstar JA och den som röstar på förslaget från tjänsteutlåtandet 
röstar NEJ. 

Namn Röstar 
JA

Röstar 
NEJ

Mats Widén (C) X

Magnus Jonsson (S) X

Alexander Jonsson (SD) X

Staffan Laurell (M) X

Per Skantz (M) X

BrittMarie Hansson (S) X

Stephan Persson Tyrling (M) X

Bo Salomonsson (SD) X

Anita Rosén (L) X

Anton Nyroos (S) X

Lennart Engström (KD) X

Benny Persson (V) X

Tomas Fjellner (M) X

9 st 4 st



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att  bevilja bygglov enligt PBL 9:31b

Reservation
Vi socialdemokrater reserverar oss mot att majoriteten i SBN genom votering 
beviljar bygglov som innebär 36% avvikelse , som inte kan tolkats som liten eller 
begränsad.

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

Beslutsmotivering
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att bestämmelserna medger nämnden att 
bevilja lov för permanenta bostäder om detta tycks vara lämpligt. Nämnden anser 
att för att kunna bevilja permanenta bostäder måste avsteg kunna göras beträffande 
byggrätten. Sedan planen vann laga kraft på 40-50-talet har behovet av ytor för 
bostäder ökat avsevärt. 

Med ovan konstaterar nämnden att det har blivit nödvändigt att göra avsteg mot 
byggrätten för att kunna bygga området på ett ändamålsenligt sätt. Vidare 
konstaterar Nämnden att fastigheten som är 1 200 kvm kommer att tåla 
tillkommande byggytor utan att någon känsla av täthet uppkommer. Byggnationen 
bedöms därför vara lämplig och i linje med bestämmelserna. Tillbyggnaden som 
har samma arkitektoniska detaljer som de befintliga byggnaderna och bedöms vara 
anpassad till omgivningens och byggnadernas karaktär genom att bevara en viss 
”sommarstugekänsla”.

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 23 Dnr. SBN 2022/19, B 2021-001173

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 

Ärendebeskrivning
Sökanden önskar bygga till sitt hus med ett växthus av glas om 36 m2 byggnadsarea 
(BYA). Tillbyggnaden byggs för nära gränsen vilket medför en avvikelse som inte 
kan betraktas som liten.  

Bygglovsenheten föreslår avslag

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2021-11-02
• Situationsplan inkommen 2021-11-02
• Planritning inkommen 2021-11-02
• Fasadritning inkommen 2021-11-02
• Brev från sökanden inkommen 2021-12-21
• Ordförandeförslag daterat 2022-01-31

Föredragande tjänsteperson
Johan Maniet, bygglovshandläggare

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

Proposition och omröstning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill 
bifalla ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för 
förslaget från ordförandeförslaget röstar JA och den som röstar för förslaget från 
tjänsteutlåtandet röstar NEJ.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Namn Röstar 
JA

Röstar 
NEJ

Mats Widén (C) X

Magnus Jonsson (S) X

Alexander Jonsson (SD) X

Staffan Laurell (M) X

Per Skantz (M) X

BrittMarie Hansson (S) X

Stephan Persson Tyrling (M) X

Bo Salomonsson (SD) X

Anita Rosén (L) X

Anton Nyroos (S) X

Lennart Engström (KD) X

Benny Persson (V) X

Tomas Fjellner (M) X

9 st 4 st

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov enligt PBL 9:31b



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Reservation
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot att majoriteten i SBN genom 
votering  beviljar bygglov. I tjänsteutlåtandet framkommer att bevilja lov strider 
mot PBL 9:31b.

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

Beslutsmotivering
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att tillbyggnaden som är av glas med tunna 
profiler är av begränsad karaktär ur ett arkitektoniskt perspektiv. 

Tillbyggnaden befinner sig mer än 10 m från gatan och bedöms därför inte kunna 
påverka omgivningens karaktär negativt.

Vidare konstaterar Samhällsbyggnadsnämnden att det har blivit vanligt att bygga 
garage/carport mellan huvudbyggnaderna och fastighetsgränserna vilket får anses 
vara en del av områdets karaktär.

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 24 Dnr. SBN 2022/20, B 2021-001266

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
plank

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnation av ett plank av stående träpaneler (röd) som uppförs 
till en höjd av 1,50 m samt en mur av sten som uppförs till en höjd av 0,70 cm. 
Åtgärderna befinner sig helt på prickmark, mark som ej får bebyggas. 
Bygglovsenheten bedömning är att sökt åtgärd inte kan beviljas. 

Beslutsunderlag
• 1. Tjänsteutlåtande
• 2. Ansökan inkommen 2021-12-06
• 3. Situationsplan inkommen 2021-12-06 
• 4. Ordförandeförslag daterat 2022-01-31

Föredragande tjänsteperson
Johan Maniet, bygglovshandläggare

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

Proposition och omröstning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill 
bifalla ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den som röstar på 
ordförandeförslaget röstar JA och den som röstar på tjänsteutlåtandet röstar NEJ.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Namn Röstar 
JA

Röstar 
NEJ

Mats Widén (C) X

Magnus Jonsson (S) X

Alexander Jonsson (SD) X

Staffan Laurell (M) X

Per Skantz (M) X

BrittMarie Hansson (S) X

Stephan Persson Tyrling (M) X

Bo Salomonsson (SD) X

Anita Rosén (L) X

Anton Nyroos (S) X

Lennart Engström (KD) X

Benny Persson (V) X

Tomas Fjellner (M) X

9 st 4 st



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja bygglov enligt PBL 9:31b.

Reservation
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot att majoritet i SBN genom votering beviljar 
bygglov. I tjänsteutlåtandet framkommer att bevilja bygglov strider mot PBL 
9:31e§.

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

Beslutsmotivering
Samhällsbyggnadsnämnden konstaterar att planket uppfyller den gällande policyn 
om plank och mur genom att planket är 1,50 m högt. 

Planket är 15 m långt d.v.s. lite över halva längden av fastighetsgränsen mot 
Båkvägen. Planket bedöms därför vara av begränsad karaktär. 

Vidare befinner sig planket längs Båkvägen, som är inte en huvudled snarare en stig 
som leder mot havet. Nämndens bedömning är att påverkan på omgivningens 
karaktär är försumbar. 

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 25

Muntlig information om planken på   

Samhällsbyggnadsnämnden ges muntlig information om planken på 
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SBN § 26 Dnr. SBN 2022/21, B 2021-001082

 Ansökan om bygglov för 
tillbyggnad av flerbostadshus 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av tre stycken flerbostadshus med inglasade balkonger. 
Utgångsläget är planstridigt. Ansökt åtgärd strider mot detaljplanen. Avvikelsen 
bedöms sammantaget inte vara liten. Åtgärden bedöms inte uppfylla de krav som 
Plan- och bygglagen ställer på utformning och varsamhet. 

Bygglovsenheten föreslår att avslå ansökan om bygglov.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

1. Ansökan ink 2021-10-07
2. Situationsplaner ink 2021-10-07, 2022-01-05
3. Ritningar plan fasad sektion detalj ink 2022-01-05
4. Illustration ink 2021-10-07
5    Sökandes yttrande ink 2021-01-05

Bifogas i efterhand, om synpunkter från grannar inkommer inom utsatt svarsfrist: 
6 Inkomna yttranden från grannhörande

Föredragande tjänsteperson
Johan Maniet, bygglovshandläggare

Jäv
Stephan Persson Tyrling (M) meddelar jäv och deltar inte i överläggningar och 
beslut i detta ärende. Anders Källström (M) tjänstgör istället på denna punkt.

Yrkande
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Anton Nyroos (S) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. Staffan Laurell(M), Alexander Johnsson (SD) och 
Anders Källström (M) yrkar på att bygglov skall beviljas. 
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Proposition och omröstning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och en majoritet som vill bevilja 
bygglovet. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att bevilja bygglovet 
röstar JA och den som vill lämna avslag i enlighet med tjänsteutlåtandet röstar NEJ.

Namn Röstar 
JA

Röstar 
NEJ

Mats Widén (C) X

Magnus Jonsson (S) X

Alexander Jonsson (SD) X

Staffan Laurell (M) X

Per Skantz (M) X

BrittMarie Hansson (S) X

Anders Källström (M) X

Bo Salomonsson (SD) X

Anita Rosén (L) X

Anton Nyroos (S) X

Lennart Engström (KD) X

Benny Persson (V) X

Tomas Fjellner (M) X

9 st 4 st
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att medge bygglov enligt PBL 9:31b.

Reservation
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot att majoritet i SBN genom votering beviljar 
bygglov. I första hand är husen utmärkta i kommunens inventering av 
kulturhistorisk värdefull bebyggelse 2019/2020. I andra hand ställer vi oss frågande 
till att stadsarkitekt inte har fått möjlighet att yttra sig i ärendet.

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

Beslutsmotivering
Nämnden anser att byggnaderna har legat på platsen sedan 60-talet. Det kan därför 
inte anses vara ett planstridigt utgångsläge. Vidare bedöms inglasningen av 
balkongerna vara en fasadändring snarare än en utbyggnation. I och med att det är 
en fråga om en fasadändring bör inte utgångsläget påverka ärendets utfall. 
Tillbyggnaderna i form av en inglasning av balkongerna är i och för sig av 
begränsad karaktär. Vidare kommer utbyggnationen inte att påverka 60-
talsarkitekturen negativt då sökanden strävar efter att påminna om vissa befintliga 
arkitektoniska detaljer. Klippanvägen kommer att förlängas. En konsekvens är att 
bullersituationen kommer att försämras. Inglasade balkonger kommer att förbättra 
bullersituationen inomhus och bedöms därför som nödvändiga för att området ska 
kunna användas på ett ändamålsenligt sätt. Vidare är en inglasning positivt ur 
energibesparingssynpunkt.

Beslutet ska expedieras till
Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 27 Dnr. SBN 2021/206, B 2021-000621

Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för nybyggnad av plank på fastigheten  
Samhällsbyggnadsnämnden avslog ansökan om bygglov 2021-09-28. Länsstyrelsen 
upphävde beslutet och återförvisade ärendet för vidare utredning 2021-11-29. 
Ansökan är densamma som inför det tidigare beslutet.

Planket utförs med stående träpanel (svart kulör, NCS S 8500-N).
Planket uppförs i tomtgräns mot allmän platsmark, som lägst 1.5 m och som högst 
2.0 m.  

Åtgärden bedöms överskrida erforderlig höjd för skydd mot insyn och riskerar 
skapa förutsättningar för en otrygg miljö. Planket strider även mot kommunens 
policy för plank.

Planket blir därmed olämpligt med hänsyn till områdets helhetsverkan och bedöms 
därmed heller inte vara lämpligt för sitt ändamål enligt 8 kap. 1 § punkt 1 plan- och 
bygglagen.  Bygglov kan därför inte beviljas i enlighet med 9 kap. 30 § PBL.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande

• Ansökan inkommen 2021-06-08
• Plan- fasad- och sektionsritning inkommen 2021-06-08
• Karta inkommen 2021-06-08
• Yttrande inkommen 2021-08-25
• SBNs beslut 210928 § 172
• Beslut från Länsstyrelsen inkommen 2021-11-29

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare

Yrkande
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson(S), Benny Persson (V) och Alexander 
Johnsson (SD) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att avslå ansökan om bygglov.

Beslutet ska expedieras till
Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 28 Dnr. SBN 2022/15, B 2021-001305

 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus på fastigheten 

 
Fastigheten ligger cirka 600 m norr om Brännborns center och cirka 470 m väster 
om E6:an. 

Bygglovsenheten bedömer att föreslagen åtgärd kräver att en detaljplan upprättas 
för att exploatera området ytterligare. Åtgärden strider även 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. 

För alla dessa orsaker kan inte ansökta åtgärderna anses som lämplig ur allmän 
synpunkt sedd och uppfylla kraven för förhandsbesked enligt 2 kap 1, 2, 4, 5 och 6 
§§ PBL eller 3 kap. 4 § MB.
Positivt förhandsbesked kan inte beviljas i enlighet med 9 kap. 17 § PBL. 
Bygglovsenheten föreslår att ansökan avslås.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande
1. Ansökan inkommen 2021-12-20
2. Fotografier inkommen 2021-01-19

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare

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

Mats Widén (C) yrkar på återremiss för att komplettera ärendet med situationsplan, 
bullerutredning, grannhörande och remissinstanser. 
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Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner majoritet som vill 
återremittera ärendet. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för återremiss 
röstar JA och den som vill ge avslag på bygglovet röstar NEJ.

Namn Röstar 
JA

Röstar 
NEJ

Mats Widén (C) X

Magnus Jonsson (S) X

Alexander Jonsson (SD) X

Staffan Laurell (M) X

Per Skantz (M) X

BrittMarie Hansson (S) X

Stephan Persson Tyrling (M) X

Bo Salomonsson (SD) X

Anita Rosén (L) X

Anton Nyroos (S) X

Lennart Engström (KD) X

Benny Persson (V) X

Tomas Fjellner (M) X

9 st 4 st
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Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att återremittera ärendet för att komplettera detta med situationsplan, 
bullerutredning, grannhörande och remissinstanser.

Reservation
Vi Socialdemokrater ställer oss frågande till att majoritet av SBN genom votering 
väljer återremiss av ärendet. För det första strider åtgärden mot 3kap.4§MB och 
kan därav inte beviljats enl 2kap 4,5§PBL. Dessutom kan förhandsbesked inte 
beviljats i enlighet med 9kap.17§PBL.
Att SBN jämnt och ständigt har uppe förhandsbesked när kommunen arbetar med 
plan om framtida markanvändning försvårar det arbetet.

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

Reservation mot beviljandet till ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten  Vänsterpartiet 
motsätter sig beviljandet av förhandsbesked utifrån att brukningsvärd 
jordbruksmark tas i anspråk, samt att beviljandet av ansökan också innebär att 
lucktomten som kommer finnas mellan ansökan och vattentornet ges då möjlighet 
till vidare exploatering, vilket minskar möjligheten att bruka jordbruksmark för 
jordbruk. 

/Benny Persson (V)

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SBN § 29 Dnr. SBN 2022/16, B 2021-000871

 Ansökan om bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus 

Ärendebeskrivning
Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus om 160 m2 byggnadsarea (BYA)samt 
installation av eldstad.

Det finns risk för markföroreningar på fastigheten. 
Enligt 3 kap. 4 § miljöbalken får brukningsvärd jordbruksmark endast tas i anspråk 
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och om det inte kan tillgodoses 
genom att annan mark tas i anspråk. Eftersom ansökan gäller ett privat intresse 
bedömer Bygglovsenheten att ansökan inte uppfyller kraven enligt 3 kap.4 § 
miljöbalken.

Bygglovsenheten föreslår att samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• 1. Ansökan inkommen 2021-08-17
• 2. Certifikat KA inkommen 2021-09-19
• 3. Situationsplan inkommen 2021-10-04
• 4, Situationsplan med höjder inkommen 2021-09-27
• 5. Markplaneringsritning inkommen 2021-09-27
• 6. Fasadritning A och C inkommen 2021-09-27
• 7. Fasadritning B och D inkommen 2021-09-27
• 8. Planritning inkommen 2021-09-27
• 9. Sektionsritning inkommen 2021-09-27
• 10. Remissvar NSR inkommen 2021-10-25
• 11. Remissvar Miljöenheten inkommen 2021-10-28
• 12. Remissvar från E.ON inkommen 2021-10-28
• 13. Remissvar från Trafikverket inkommen 2021-11-01
• 14. Yttrande från sökanden inkommen 2021-11-15
• 15. Yttrande från sökanden inkommen 2021-11-22
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• 16. Foto från platsbesök upprättad 2021-11-24 
• 17. Bemötande från sökanden inkommen 2021-12-06
• 18. Yttrande från granne inkommen 2021-12-13
• 19. Yttrande från granne inkommen 2021-12-13
• 20. Bemötande på granneyttrande inkommen 2021-12-20
• 21. Bemötande på granneyttrande inkommen 2021-12-20
• 22, Yttrande från granne nkommen 2022-02-04

Föredragande tjänsteperson
Anna Walldén, bygglovshandläggare

Yrkande
Anton Nyroos(S), BrittMarie Hansson(S), Alexander Johnsson (SD), Tomas 
Fjellner (M) och Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan om bygglov.

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

Avsteg från riktlinjer för driftbidrag till enskild 
väghållning pga covid-19 pandemin 

Ärendebeskrivning
Enligt Ängelholms kommuns riktlinjer för bidrag till enskild väghållning ska 
vägföreningen redovisa sitt årsmötesprotokoll till kommunen senast i november. På 
grund av den pågående pandemin har flera av föreningarna svårt att anordna ett 
årsmöte då folkhälsomyndighetens restriktioner utgör hinder för detta.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 16 januari 2022                         
Riktlinjer för kommunalt bidrag till enskild väghållning, dnr KS 2016/788
Beslut SBN-Au 2022-01-25, § 6

Föredragande tjänsteperson
Jerry Palm, gatuingenjör

Yrkande
Magnus Jonsson (S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna utbetalning av årligt driftbidrag till enskild väghållning under 
2022, utan erhållet årsmötesprotokoll, med anledning av den pågående 
pandemin, samt

att återkräva utbetalt bidrag för samtliga år där undantag gjorts om föreningen 
inte har redovisat årsmötesprotokollen senast den 30 november 2022.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2022-02-08

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
Hu Samhälle/Stadsmiljö
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SBN § 31 Dnr. SBN 2021/183, 

Ängelholmsförslaget - Pontonbrygga vid Sibiriens 
badplats

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande pontonbrygga vid Sibiriens 
badplats. Förslagsställaren föreslår att man ska förankra en flytande brygga med 
pålar i stranden. 

Förslaget är inlämnat den 28 juni 2021 och det har fått 65 stycken röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 17 december 2021.
Ängelholmsförslaget –CO23 Pontonbrygga vid Sibiriens badplats

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå Ängelholmsförslaget, samt 

att publicera detta beslut och motiveringen till beslut på engelholm.se som 
nämndens svar till förslagslämnaren. 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via kommunens webbplats
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SBN § 32 Dnr. SBN 2021/184, 

Ängelholmsförslaget - Badbrygga vid Sibirien

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande brygga vid Sibirien. 
Förslagsställaren föreslår att man vid Sibirien strand ska bygga en badbrygga. 

Förslaget är inlämnat den 1 juli 2021 och det har fått 195 st röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 20 december 2021.
Ängelholmsförslaget –BY47 Brygga vid Sibirien

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå Ängelholmsförslaget, samt 

att publicera detta beslut och motiveringen till beslut på engelholm.se som 
nämndens svar till förslagslämnaren. 

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via kommunens webbplats
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SBN § 33 Dnr. SBN 2021/186, 

Ängelholmsförslaget - toalett vid vita räck

Ärendebeskrivning
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande en toalett vid Vita Räck.  

Förslaget är inlämnat den 8 juli 2021 och det har fått 61 st röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 17 december 2021.
Ängelholmsförslaget MM32 Toalett vita räck.
Handlingsplan för offentliga toaletter 2017-2021 13 december 2016.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bifalla Ängelholmsförslaget och publicera detta beslut inklusive motiveringen 
på engelholm.se.

Beslutet ska expedieras till
Förslagsställaren via kommunens webbplats
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SBN § 34 Dnr. SBN 2021/12, 

Kännedomsärenden

a. Mark- och miljödomstolens beslut 2021-12-29 gällande
B 21-000260 förhandsbesked på fastigheten Skörpinge 84:6. 
Rönnebodavägen
Mark- och miljödomstolen undanröjer länsstyrelsens beslut och
återförvisar målet dit för ny handläggning.

b. Länsstyrelsens beslut 2022-01-04, dnr 403-49742-2021 gällande
B 21-001207 bygglov för plank på fastigheten Strövelstorp 5:99, 
Kristallvägen 8.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

c. Mark- och miljödomstolens dom 2022-01-11, Mål nr P 5333-21
B 20-000937 gällande bygglov för mur på fastigheten Barkåkra 22:21, 
Skepparkroksvägen 27.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

d. Mark- och miljödomstolens dom 2022-01-12, Mål nr P 4347-21
B 20-001030 gällande förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
på fastigheten Ryet 3:26, Gånarpsvägen 505
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandena.

e. Länsstyrelsens beslut 2022-01-17, dnr 403-50486-2021 gällande
B 21-001248 bygglov för ändring av byggnad på fastigheten 
Horngäddan 3,  Gamla vägen 13.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

f. Länsstyrelsens beslut 2022-01-24, dnr 403-49680-2021 gällande
B 21-000786 ett nekat bygglov för nybyggnad av nätstation på 
fastigheten Ängelholm 5:53, Helsingborgsvägen 66.
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Länsstyrelsen upphäver det överklagande beslutet och visar
ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning.

g. Länsstyrelsens beslut 2022-01-26, dnr 403-46504-2021 gällande
B 20-000820 ett beviljat bygglov för ändring av befintlig reklamskylt på 
fastigheten Hjärnarp 1:46, Brovägen 8.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet.

h. Länsstyrelsens beslut 2022-01-27, dnr 403-49791-2021 gällande
B 21-001069 ett negativt förhandsbesked för nyuppförande av 
enbostadshus på fastigheten Tåstarp 3:9, Gånarps Backaväg 452.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

i. Beslut KS 2022-01-19 Uppdrag om planeringsriktlinje för extrema 
vattenflöden

j. Beslut KF 2021-12-20 Justering av den politiska organisationen från 
och med 1 januari 2022
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SBN § 35 Dnr. SBN 2021/10, 

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN

- BAB-rapport januari 2022
- Delegationslista bygg januari 2022
- Delegationslista LTF 1 – januari 2022
- Protokoll SBN-Au 2022-01-25
- Delegationslista Pernilla Fahlstedt, december 2021 och januari 2022.
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	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Vejby 198:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank 
	Beslut SBN 2022-02-08
Vejby 198:1 Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Muntlig information om planken på Ängelholm 3;2 
	Beslut SBN 2022-02-08
Muntlig information om planken på Ängelholm 3;2 

	Toffelmakaren 7 & 8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus 
	Beslut SBN 2022-02-08 
Toffelmakaren 7 & 8 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av flerbostadshus 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Räkan 3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank 
	Beslut SBN 2022-02-08
Räkan 3 Ansökan om bygglov för nybyggnad av plank
	Sida 1
	Sida 2


	Ängelholm 2:45 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
	Beslut SBN 2022-02-08
Ängelholm 2:45 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
	Sida 1
	Sida 2
	Sida 3


	Norra Varalöv 8:11 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
	Beslut SBN 2022-02-08
Norra Varalöv 8:11 Ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus - 
	Sida 1
	Sida 2


	Avsteg från riktlinjer för driftbidrag till enskild väghållning pga covid-19 pandemin 
	Beslut SBN 2022-02-08
Avsteg från riktlinjer för driftbidrag till enskild väghållning pga covid-19 pandemin 
	Sida 1
	Sida 2


	Ängelholmsförslaget - Pontonbrygga vid Sibiriens badplats
	Beslut SBN 2022-02-08
Ängelholmsförslaget - Pontonbrygga vid Sibiriens badplats

	Ängelholmsförslaget - Badbrygga vid Sibirien
	Beslut SBN 2022-02-08
Ängelholmsförslaget - Badbrygga vid Sibirien

	Ängelholmsförslaget - toalett vid vita räck
	Beslut SBN 2022-02-08
Ängelholmsförslaget - toalett vid vita räck

	Kännedomsärenden
	Beslut SBN 2022-02-08
Kännedomsärenden
	Sida 1
	Sida 2


	Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN
	Beslut SBN 2022-02-08
Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN




