
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-12-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Digitalt via Teams och rum 429, 2020-12-15, kl. 15:00-18.30

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)
Tommy Jönsson (S)
Nicklas Oddson (KD)
Alexander Johnsson (SD)
Staffan Laurell (M)
Jennie Fredriksson (S), tjänstgjorde istället för Bo Salomonsson (SD)
Benny Persson (V)
Alf Carlsson (M)

Ersättare: Bo Salomonsson, tjänstgjorde inte pga tekniska problem
Stephan Persson Tyrling (M)
Lennart Engström (KD)
Gert Nilsson (S)
Helena Böcker (MP)
Roy Ekstrand (S)

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragchef, på plats i rum 429
Daniel Sjölin, nämndsekreterare, på plats i rum 429
Linda Wahlström, nämndsekreterare, på plats i rum 429
Carl Fogelklou, planarkitekt, §§ 243-244
Linda Svederberg, planchef, §§ 243-244
Anders Lundin, enhetschef, §§ 245-246
Björn Adlerberth, trafikingenjör, §§ 245-246
Therese Svitzer, bygglovshandläggare, §§ 248-250
Veronica Kippner, enhetschef, §§ 248-252
Rune Liljenberg, tf bygg- och miljöchef, §§ 248-252
Anders Pålsson, bygglovshandläggare, §§ 250-252
Anders Kronfelt, ekonom, § 253

Utses att justera: Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson (S)
Paragrafer: 238-255
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-12-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Tomas Fjellner (M)

Justerare ___________________________________________________
Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-12-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-12-15

Datum för anslags uppsättande: 2020-12-21

Datum för anslags nedtagande: 2021-01-12

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-12-15

Samhällsbyggnadsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

238 Godkännande av dagordningen

239 Val av justeringspersoner

240 Planbesked detaljplan Lokatten 1 o 10 SBN: 2020/148 KS: 2020/311 

241 Klippanvägen ombyggnad - projekt 91958 2019/226

242 Information från huvuduppdragschefen

243 Samråd om detaljplan för Ängelholm 2:10 mfl - 2019/186

244 Förnyelse av avtal med Skånetrafiken för seniorresor- 2020/234

245 Förslag på ändring av parkeringsreglering inom parkeringszonerna- 2020/121

246 Årsrapport för Ängelholms kommun 2019 - Kontroll av luftkvaliteten 
inom samverkansområdet Skåne 

2020/214

247  Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad 2020/264

248  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus 2020/266

249 , Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

2020/267

250 , Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus med tillhörande komplementbyggnader 

2020/272

251  om bygglov för uppsättning av skyltar 2020/273

252 Ekonomisk avvikelserapport per 31 oktober 2019/93

253 Ängelholmsförslaget - Fartdämpning Bäckadalsvägen 2020/174

254 Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2020 2020/16

255 Ärenden för kännedom - SBN 2020 2020/15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 238

Godkännande av dagordningen

Inga ändringar av dagordningen föreslås.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna dagordningen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 239

Val av justeringspersoner

Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) föreslås till justeringspersoner och 
justeringen ska äga rum 2020-12-21.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

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

att protokollet ska justeras 2020-12-21.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 240 Dnr, SBN 2020/148

Planbesked detaljplan Lokatten 1 o 10 SBN: 2020/148 

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har mottagit en ansökan om planbesked för fastigheterna 
Lokatten 1 och 10. Enligt planansökan är syftet att ändra detaljplanen samt 
upphäva gällande tomtindelningsplan för att möjliggöra avstyckning av 
fastigheterna Lokatten 1 och 10.

Detaljplanen förväntas antas kvartal 2 år 2022.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 241 Dnr. SBN 2019/226, 

Klippanvägen ombyggnad - projekt 91958

En skriftlig statusrapport delges ledamöter och ersättare gällande Klippanvägens
ombyggnad .
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 242

Information från huvuduppdragschefen

Huvuduppdragchef, Pernilla Fahlstedt har lämnat en skriftlig rapport till 
Samhällsbyggnadsnämnden över aktuella frågor. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 243 Dnr. SBN 2019/186, 

Samråd om detaljplan för Ängelholm 2:10 mfl, 
Rebbelberga, Ängelholm

Ärendebeskrivning
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för bostäder, nybyggnation av 
grundskola F-6 för cirka 500 elever samt förskola med 4-6 avdelningar för cirka 90 
barn.

Kommunstyrelsen beslutade 2018-12-12 § 365 att meddela positivt planbesked för 
fastigheten Ängelholm 2:10 m fl. samt att uppdra åt Planenheten att pröva 
planläggning av området. Kommunstyrelsen beslutade sedan 2020-09-02 § 190 att 
lägga till markanvändning för bostäder samt att det under planarbetet särskilt ska 
beaktas möjligheten att skolan kan öka i elevantal.

Planenheten föreslår att godkänna förslaget för samråd.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 20 november 2020                 

Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 20 november 2020

Bilaga 2. Planbeskrivning den 20 november 2020

Föredragande tjänsteperson
Carl Fogelklou, planarkitekt

Två extra att-satser har lagts till i förhållande till utskickat tjänsteutlåtande.

att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle att inför granskning ha utrett 
konsekvenserna av en mindre friyta än Boverkets rekommendationer, samt
att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle att inför granskning ha genomfört en utökad 
trafikutredning för skolan, befintligt bostadsområde samt det framtida planerade 
utbyggnadsområdet.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Yrkanden – runda 1
Magnus Jonsson (S) yrkar på återremiss för att invänta trafikutredningen samt att 
beakta att antalet kvadratmeter per barn blir i enlighet med Boverkets 
rekommendationer. Bifall till detta yrkande från: Britt Marie Hansson (S), Tommy 
Jönsson (S), Benny Persson (V) och Jennie Fredriksson(S).
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Tomas Fjellner (M), Hans-Åke Jönsson 
(C), Anita Rosén(L), Alexander Johnsson (SD). 

Proposition och omröstning – runda 1
Ordförande ställer förslagen mot varandra och frågar om ärendet ska avgöras idag 
eller inte. Den som vill ha ett avgörande idag röstar JA. Den som inte vill detta 
röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 8 JA –röster och 5 NEJ-röster. 
Röstade JA gjorde: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Staffan 
Laurell (M), Per Skantz (M), Alf Carlsson (M), Nicklas Oddson (KD), Anita Rosén 
(L) och Tomas Fjellner (M). NEJ röstade: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson 
(S), Tommy Jönsson (S), Benny Persson (V) och Jennie Fredriksson (S).

Ärendet ska härmed avgöras idag. 

Yrkanden – runda 2
BrittMarie Hansson (S) yrkar på avslag på förslaget i tjänsteutlåtandet.
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Tomas Fjellner (M), Hans-Åke Jönsson 
(C), Anita Rosén(L), Alexander Johnsson (SD).

Proposition och omröstning – runda 2
Ordförande ställer förslagen om avslag och bifall till tjänsteutlåtandet mot varandra 
och finner en majoritet för bifall. Den som röstar bifall till tjänsteutlåtandet röstar 
JA. Den som röstar avslag på tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet av 
omröstningen blev 8 JA –röster och 5 NEJ-röster. Röstade JA gjorde: Hans-Åke 
Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Alf 
Carlsson (M), Nicklas Oddson (KD), Anita Rosén (L) och Tomas Fjellner (M). 
NEJ röstade: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S), 
Benny Persson (V) och Jennie Fredriksson (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna det upprättade förslaget för samråd, samt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

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

att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle att inför granskning ha utrett 
konsekvenserna av en mindre friyta än Boverkets rekommendationer, samt

att uppdra åt huvuduppdrag Samhälle att inför granskning ha genomfört en 
utökad trafikutredning för skolan, befintligt bostadsområde samt det framtida 
planerade utbyggnadsområdet.

Reservation
Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom Boverkets allmänna råd (BFS 
2015:1 FRI) angående friytor för grundskolans utemiljöer inte följs. Utemiljön bör 
vara 30 kvadratmeter per barn och så är det inte i detta förslag. Varför beaktas inte 
barnkonventionen?

Dessutom är inte trafiklösningarna tillräckligt utredda.

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie 
Fredriksson (S)

Beslutet ska expedieras till
Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 244 Dnr. SBN 2020/234, 

Förnyelse av avtal med Skånetrafiken för seniorresor-

Ärendebeskrivning
Kommunens avtal med Skånetrafiken rörande seniorkort kommer den 31 
december 2020 att löpa ut. Med anledning av detta har Skånetrafiken tagit fram ett 
nytt avtalsförslag, som kommunen ska ta ställning till.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat 2020-10-26
Avtal Seniorresor Ängelholm
Bilaga 1 - Personuppgiftsbiträdesavtal med underbiträde Seniorbiljett
Bilaga 2 - Tekniken för registrering och avräkning seniorbiljett
Bilaga 3 - Information om personuppgiftsbehandling som en del av hanteringen av 

seniorresor-seniorbiljett
Avtal 2014 Seniorbiljett Ängelholms kommun signerat 2014-12-02

Föredragande tjänsteperson
Björn Adlerberth, trafikingenjör

Under föredragningen föreslås ändringar i tjänsteutlåtandet, såtillvida att det ändras 
till att gälla ”avtalen” och inte ”avtalet”.

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: BrittMarie Hansson (S), Anita Rosén (L), 
Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson (S), Alexander Jonsson (SD), Staffan 
Laurell (M) och Benny Persson (V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att fortsatt erbjuda seniorbiljett för folkbokförda i Ängelholms kommun som 
fyllt 75 år,

att godkänna förslagen till avtal, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att uppdra åt Huvuduppdrag Samhälle att äska 260 tkr i tillskott i kommande 
budgetprocess inför 2022 för att finansiera avtalen fullt ut, samt

att delegera till huvuduppdragschef för Samhälle att underteckna avtalen med 
Skånetrafiken.

Beslutet ska expedieras till
• HU Samhälle
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 245 Dnr. SBN 2020/121, 

Förslag på ändring av parkeringsreglering inom 
parkeringszonerna-

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 23 november 2020, § 218, dnr KS 2020/229 antagit 
en ny taxa för parkering i enlighet med Samhällsbyggnadsnämndens förslag från 
augusti 2020. Enligt beslutet ska den nya taxan införas successivt och vara helt 
inför senast 2021-04-30.

Efter vidare dialog med verksamhetsutövare, näringslivet och näringsidkare har 
huvuduppdrag Samhälle reviderat det beslutade förslaget avseende parkeringszoner 
och parkeringstid. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande avseende förändring av antalet parkeringsautomater inom
Parkeringszonerna, daterad 2020-11-15.

Föredragande tjänsteperson
Björn Adlerberth, trafikingenjör

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Anita Rosén (L), Magnus Jonsson (S), 
Tommy Jönsson (S), Benny Persson (V), Per Skantz (M), Jennie Fredriksson (S) 
och Alexander Johnsson (SD).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna reviderat förslag till parkeringsreglering avseende tillåten 
parkeringstid, 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

att taxa zon 2 utökas till att omfatta de centrala delarna av Ängelholm med 
undantag för Kv Vakteln och Parkskolan som fortsatt omfattas av taxan 
zon 1, samt

att ovanstående ska införas succesivt i enlighet med kommunfullmäktiges 
beslut vilket innebär att det ska vara infört 2021-04-30.

Beslutet ska expedieras till
• HU Samhälle/Stadsmiljö
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 246 Dnr. SBN 2020/214, 

Årsrapport för Ängelholms kommun 2019 - Kontroll av 
luftkvaliteten inom samverkansområdet Skåne

Ärendebeskrivning
Kommuner (väghållare) har ansvar för att undersöka luftkvalitén för att säkerställa 
att den följer gällande miljökvalitetsnormer för högsta tillåtna halter av en rad olika 
luftföroreningar.

Ängelholm ingår i ett samverkansområde som omfattar hela Skåne. Mätningar och 
modellberäkningar samordnas inom Skåne och utförs av miljöförvaltningen i 
Malmö.

Resultatet av 2019-års mätningar visar att halterna av samtliga luftföroreningar 
ligger under gällande miljökvalitetsnormer. För kvävedioxid tangeras den så kallade 
nedre utvärderingströskeln. Om halten framöver skulle överskridas innebär det att 
kontinuerliga mätningar behöver ske. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande, daterat 2020-11-27
• Årsrapport för Ängelholms kommun 2019 – kontroll av luftkvalitet inom 

samverkansområdet Skåne

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 247 Dnr. SBN 2020/264, B 2020-000909

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad

Ärendebeskrivning
Ansökan avser nybyggnad av ett garage. Utförandet strider mot gällande detaljplan 
DP 1044, laga kraftvunnen 2011-12-22, vad gäller fasadmaterial, taktäckning samt 
kulör. Garaget ska uppföras med fasader av puts, taktäckning av svarta 
betongpannor samt en ljusgul kulör. Enligt detaljplanen ska fasaderna vara utav trä, 
taktäckningen i huvudsak rött, oglaserat lertegel och kulören dämpad. 
Bygglovsenheten föreslår samhällsbyggnadsnämnden att avslå bygglovsansökan. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande 2020-10-20
• 01 Ansökan inkommen 2020-09-22
• 02 Situationsplan inkommen 2020-10-20
• 03 Plan- fasad och sektionsritning inkommen 2020-10-20
• 04 Produktbeskrivning garageport inkommen 2020-10-20

Föredragande tjänsteperson
Therese Svitzer, bygglovshandläggare

Yrkande
Bifall till bygglovsansökan från: Anita Rosén (L) och Staffan Laurell (M).
Bifall förslaget i tjänsteutlåtandet (avslag) från: Magnus Jonsson (S), BrittMarie 
Hansson (S) och Tommy Jönsson (S)

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för att 
bygglovsansökan ska bifallas. Votering begärs och verkställs. Den som röstar att 
ansökan ska bifallas röstar JA. Den som röstar för att ansökan ska avslås röstar 
NEJ. Resultatet blir 8 JA-röster och 5 NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-
Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), 
Alf Carlsson (M), Nicklas Oddson (KD), Anita Rosén (L) och Tomas Fjellner (M). 
De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy 
Jönsson (S), Benny Persson (V) och Jennie Fredriksson (S).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan om bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap – 30 §.

Reservation
Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom det strider mot detaljplanen 
genom att fasadmaterial och taktäckningsmaterial avviker och även kulören på 
byggnaden avviker från detaljplanens bestämmelser.  (PBL 9 kap 31b §)

Vi anser att en politiskt antagen detaljplan av Kommunfullmäktige ska respekteras 
och efterföljas.

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie 
Fredriksson (S)

Beslutsmotivering
Utformning av komplementbyggnad är i god överensstämmelse med befintliga 
byggnader på fastigheten avseende form, fasad- och takmaterial. Byggnaden 
uppfyller därmed detaljplanens riktlinjer för gestaltning av tillbyggnader och nya 
byggnader avseende att den utgör ett anpassat komplement till den omgivande 
bebyggelsen. Nämnden kan konstatera att övriga avvikelser kan ses som små och 
bedömer att åtgärden inte strider mot detaljplanens syften. Nämnden anser att 
bygglov kan ges för den ansökta åtgärden i enlighet med 9 kap. 31b § PBL 
(2010:900).

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 248 Dnr. SBN 2020/266, B 2020-000850

, Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser tillbyggnad av en farstukvist mot  på befintlig 
huvudbyggnad. Tillkommande byggnadsarea förläggs till fullo på prickad 
förgårdsmark som inte får bebyggas. Byggrätten överskrids och takbeläggningen 
avviker från detaljplanens bestämmelser. Bygglovsenhetens bedömning är att den 
sammantagna avvikelsen inte är att ses som liten, varför bygglov inte kan ges.  

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2020-08-19
• Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2020-08-19 
• Fasad- och planritningar inkommen 2020-08-19
• Kulörbeskrivning inkommen 2020-11-02
• Sökandes yttrande inkommen 2020-11-09

Föredragande tjänsteperson
Linnea Toth, bygglovshandläggare

Yrkande
Bifall till bygglovsansökan från: Staffan Laurell (M), Nicklas Oddson (KD), 
Alexander Johnsson (SD), Hans-Åke Jönsson (C) och Anita Rosén (L).
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet(avslag) från: Magnus Jonsson (S), BrittMarie 
Hansson (S), Jennie Fredriksson (S), Tommy Jönsson (S), Benny Persson (V).

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för att bevilja 
bygglovsansökan. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att bevilja 
bygglovsansökan röstar JA. Den som röstar för att avslå bygglovsansökan röstar 
NEJ. Resultatet av omröstningen blev 8 JA-röster och 5 NEJ-röster. De som 
röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Staffan Laurell 
(M), Per Skantz (M), Alf Carlsson (M), Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD) och 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Tomas Fjellner (M). De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie 
Hansson (S), Tommy Jönsson (S), Benny Persson (V) och Jennie Fredriksson (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan om bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30§

Reservation
Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom förslaget avser byggnation på 
prickad förgårdsmark som inte får bebyggas enligt antagen detaljplan. Dessutom 
blir den totala byggytan större an vad detaljplanen anger. (PBL 9 kap, 30, 31b §§)

Vi anser att detaljplan som är politiskt antagen av Kommunfullmäktige ska 
respekteras och efterföljas.

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie 
Fredriksson (S)

Beslutsmotivering
Takmaterialet på ansökt utbyggnad överensstämmer med den befintliga 
huvudbyggnadens takmaterial. Tillbyggnaden uppfyller därmed detaljplanens 
riktlinjer för gestaltning av tillbyggnader och nya byggnader avseende att den utgör 
ett anpassat komplement till befintlig bebyggelsen. Nämnden kan konstatera att 
övriga avvikelser kan ses som små och bedömer att åtgärden inte strider mot 
detaljplanens syften. Nämnden anser att bygglov kan ges för den ansökta åtgärden i 
enlighet med 9 kap. 31b § PBL (2010:900).

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 249 Dnr. SBN 2020/267, B 2020-000971

, Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus

Ärendebeskrivning
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Fastigheten består 
av skogsmark av klass 13 (enligt kommunens klassningssystem). 

Platsen ligger i ett enskilt läge utan direkt koppling till befintlig bebyggelse eller 
vägnät. 

Åtgärden bedöms inte överensstämma med gällande översiktsplan och inte heller 
uppfylla kraven på god resurshållning och god helhetsverkan. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Meddelande från sökande inkommen 2020-11-01 
• Foto inkommen 2020-10-20
• Utdrag ur basen inkommen 2020-10-09
• Situationsplan inkommen 2020-10-09
• Ansökan inkommen 2020-10-09

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare

Yrkande
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar på återremiss av ärendet för att invänta den 
arkeologiska undersökningen..

Bifall till Hans-Åke Jönssons förslag från: Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD) 
och Alexander Johnsson (SD).
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet(avslag) från: Magnus Jonsson (S), BrittMarie 
Hansson (S), Jennie Fredriksson (S), Benny Persson (V) och Tommy Jönsson(S).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet för återremiss. 
Votering begärs och verkställs. De som vill ha en återremiss röstar JA. Den som vill 
ha avslag på bygglovsansökan röstar NEJ. Resultatet blev 8 JA-röster och 5 NEJ-
röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), 
Staffan Laurell (M), Per Skantz (M), Alf Carlsson (M), Anita Rosén (L), Nicklas 
Oddson och Tomas Fjellner (M). Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), 
BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S), Benny Persson (V) och Jennie 
Fredriksson (S).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att återremittera ärendet för att invänta den arkeologiska undersökningen. 

Reservation
Undertecknade reserverar sig mot beslutet eftersom byggnaden ligger utanför 
detaljplanerat område och strider mot föreskrifterna i översiktsplanen 2035.  
Ansökan uppfyller inte kraven enligt PBL 2 kap, 2 och 4 §§.

/Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Tommy Jönsson (S) och Jennie 
Fredriksson (S)

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 250 Dnr. SBN 2020/272, B 2020-000773

, Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader

Ärendebeskrivning
Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus med tillhörande 
komplementbyggnader. 

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2020-08-17 
• Fasadritning inkommen 2020-08-17
• Foto inkommen 2020-10-01
• Karta inkommen 2020-10-13
• Yttrande från sökande inkommen 2020-11-03
• Yttrande från berörd granne inkommen 2020-11-17

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Anita Rosén (L), Magnus Jonsson (S), 
BrittMarie Hansson (S), Staffan Laurell (M), Nicklas Oddson (KD), Jennie 
Fredriksson (S), Tommy Jönsson (S), Alexander Johnsson (SD) och Benny Persson 
(V).

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att avslå ansökan om förhandsbesked.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 251 Dnr. SBN 2020/273, B 2020-000744

, ansökan om bygglov för 
uppsättning av skyltar

Ärendebeskrivning
Ansökan avser bygglov för uppsättning av skyltar. Skyltarna avses placeras på 
byggnadens västra, södra och östra fasad. 
6 stycken skyltar bedöms vara nya tillkommande skyltar och 4 stycken skyltar 
bedöms vara omskyltning (byte av logo). Åtgärden strider inte mot detaljplanen.

Beslutsunderlag
• Tjänsteutlåtande
• Ansökan inkommen 2020-08-11
• Sammanställning inkommen 2020-08-11
• Karta inkommen 2020-08-11
• Handlingar inkommen 2020-10-29

Föredragande tjänsteperson
Anders Pålsson, bygglovshandläggare

Yrkande
Bifall till bygglovsansökan från: Alexander Johnsson (SD), Nicklas Oddson (KD), 
Hans-Åke Jönsson (C), Per Skantz (M) och Anita Rosén (L).
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet(avslag) från: Magnus Jonsson (S), Tommy 
Jönsson (S), BrittMarie Hansson (S) och Benny Persson(V).

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 att avslå bygglovsansökan röstar 
NEJ. Resultatet av omröstningen blev 8 JA-röster och 5 NEJ-röster. De som 
röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson (SD), Staffan Laurell 
(M), Per Skantz (M), Alf Carlsson (M), Anita Rosén (L), Nicklas Oddson (KD) och 
Tomas Fjellner (M). De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), BrittMarie 
Hansson (S), Tommy Jönsson (S), Jennie Fredriksson (S) och Benny Persson (V).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bevilja ansökan i enlighet med 9 kap 30 § PBL (2010:900).

Beslutsmotivering
Nämnden bedömer att samtliga ansökta skyltar är väl anpassade till den befintliga 
miljön och till de skyltar som sedan tidigare finns på fastigheten. Nämnden kan 
konstatera att åtgärden överensstämmer med detaljplanen och att bygglov därför 
kan ges till ansökan i sin helhet i enlighet med 9 kap 30 § PBL (2010:900).

Beslutet ska expedieras till
• Sökanden via bygglovsenheten
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 252 Dnr. SBN 2019/93, 

Ekonomisk avvikelserapport per 31 oktober

Ärendebeskrivning
Huvuduppdrag Samhälle lämnar avvikelserapport per den 31 oktober enligt av 
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall 
avseende både drift- och investeringsbudget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande SBN 2020/1 den 17 november 2020 samt bilaga 1 
Avvikelserapport per den 31 oktober 2020. 

Föredragande tjänsteperson
Andreas Kronfelt, ekonom

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att godkänna avvikelserapporten

28



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 253 Dnr. SBN 2020/174, 

Ängelholmsförslaget - Fartdämpning Bäckadalsvägen

Ärendebeskrivning
Det har inkommit ett Ängelholmsförslag gällande fartdämpning på Bäckadalsvägen. 
Förslagsställaren föreslår någon form av fartdämpning för att få ner hastigheten, 
exempelvis två gupp/upphöjningar mellan sista bussindragningen och Hindergatan 
samt att träd planteras vid busshållplatserna för att inte ge fri sikt genom hela 
Bäckadalsvägen. 

Förslaget är inlämnat den 2:e juli 2020 och har fått 72 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutats.

Beslutsunderlag
 Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle, daterat den 10:e november 2020
 Ängelholmsförslaget Fartdämpning Bäckadalsvägen

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

att bordlägga ärendet och ta upp det igen på nämndssammanträdet i januari
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 254 Dnr. SBN 2020/16, 

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 2020

Följande delegationsbeslut delges Samhällsbyggnadsnämnden:

- Delegationslista bygg november
- BAB rapport 2.5
- Delegationslista LTF 11
- Protokoll SBN-Au 2020-12-01
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Samhällsbyggnadsnämnden
2020-12-15

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

SBN § 255 Dnr. SBN 2020/15, 

Ärenden för kännedom - SBN 2020

a. Länsstyrelsens beslut 2020-11-25, dnr 403-34371-2020 gällande
B 2020-000648
överklagande av beslut om bygglov för tillbyggnad av befintligt
parkeringshus med ytterligare en våning, från tre våningar till
fyra, varvid tillbyggnaden utgörs av förlängningen av trapphus
samt hisschakt upp till takplanet på fastigheten Ängelholm 3:139, 
Landshövdingevägen.
Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och avslår
ansökan om bygglov.

b. Mark- och miljödomstolens dom 2020-11-26, mål nr P 3831-20
B 2019-000301
gällande tidsbegränsat bygglov för uppställning av förrådscontainer 
och toalett för idrottsändamål (cricket)på fastigheten Ängelholm 5:16, 
Kullavägen. 
Länsstyrelsen upphävde bygglovet 2020-07-21.
Mark- och miljödomstolen upphäver Länsstyrelsens beslut och fastställer 
Samhällsbyggnadsnämndens beslut.
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