
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-31 

 
 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

   
 

 
 

Plats och tid:  Grå, 2022-05-31, kl. 13:00-17.50 
 
Beslutande: Tomas Fjellner (M) 

Hans-Åke Jönsson (C), ej § 111 
Magnus Jonsson (S) 
Anita Rosén (L) 
Nicklas Oddson (KD) 
Alexander Johnsson (SD) 
Alf Carlsson (M) 
BrittMarie Hansson (S) 
Benny Persson (V) 
Bo Salomonsson (SD) 
Anders Källström (M), tjg ersättare 
Stephan Persson Tyrling (M), tjg ersättare 
Jennie Fredriksson (S), tjg ersättare 
 

Ersättare: Gert Nilsson (S) 
Helena Böcker (MP) 
Mats Widén (C) 
Sven Aidemark (L) 
Lennart Engström (KD) 
 

Övriga närvarande: Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef 
Daniel Sjölin, nämndsekreterare 
Anna Thott, verksamhetchef 
Ida Persson, miljö- och byggchef, §§ 108-110, §§ 117-124 
Veronica Kippner, enhetschef, §§ 108-110, §§ 117-124 
Christoffer Henriksson, Ernst and Young, § 109 
Pauline Green Hansson, planarkitekt, § 111 
Per Lindqvist, verksamhetschef, § 112, § 115, §§ 126-129 
Amelie Hillåker, planarkitekt, § 116 
Johan Maniet, bygglovshandläggare, § 110, §§ 117-120 
Anders Pålsson, bygglovshandläggare, §§ 121-123 
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare, § 124 
Anders Kronfelt, ekonom, §§ 125-127 
 
 

Paragrafer: 106-131 
 
 
 
 
 
 
 
 

1



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-31 

 
 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

   
 

 
 

Protokollet är digitalt justerat av: 
 
Tomas Fjellner (M), Ordförande 
 
Hans-Åke Jönsson (C), Justeringsperson 
 
Magnus Jonsson (S), Justeringsperson 
 
Daniel Sjölin, Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-06-03 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-06-25 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
  

2



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-31 

 
 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

   
 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ Ärendebeskrivning Dnr.  

 

106 Val av justeringspersoner och dag för justering 

107 Godkännande av dagordningen 

108 Statistik från bygglovsenheten 

109 Rapport genomlysning bygglovsprocessen 

110 Muntlig information om bygglovstaxan 

111 Information om planbesked för fastigheten Strövelstorp 9:1 

112 Muntlig information om nya GC-bron 

113 Skriftlig information om Ängelholmspaketet 

114 Skriftlig information från HU-chef  Pernilla Fahlstedt 

115 Muntlig information om bullervall i Hjärnarp 

116 Antagande detaljplan Ängelholm 3:136 kontor  

117 Ansökan om bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad  

118 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  

119  Ansökan om bygglov för nybyggnad av 4 st 
teknikanläggningar 

120 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

121  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 

122  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 3 st 
enbostadshus 

3



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-05-31 

 
 

 
 

 
Samhällsbyggnadsnämnden 

 

   
 

 
 

123  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus och garage 

124  Tillbyggnad av enbostadshus m.m 

125 Avvikelserapport per den 30/4 

126 Omdisponering inom investeringsbudget 2022 
samhällsbyggnadsnämnden 

127 Omprioritering av investeringsmedel 2022 inom huvuduppdrag 
Samhälles budgetar 

128 Revidering av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning 

129 Ängelholmsförslaget - Rusta upp Rönneholm 

130 Kännedomsärenden 

131 Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 

 

 

4



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 106  

Val av justeringspersoner och dag för justering 

Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) föreslås som justeringspersoner 
och att dag för justering blir 2022-06-03. 
 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att utse Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson (S) till justeringspersoner, 
samt 
 
att dag för justering blir 2022-06-03. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 107  

Godkännande av dagordningen 

Bygglovsavdelningen föreslår att Ryet 3:5 -Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus tas med på dagordningen. 
 
Magnus Jonsson (S) föreslår att handlingsplan med anledning av genomförd 
genomlysning av bygglovsprocessen tas med på dagordningen. 
 
Ordförande föreslår att första tillägget tas med på dagordningen, medan det andra 
inte gör det. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att lägga till Ryet 3:5 till dagordningen.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 108 Dnr. SBN 2022/12,  

Statistik från bygglovsenheten 

Miljö- och byggchef, Ida Persson, presenterar statistik från bygglovsenheten. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 109  

Rapport genomlysning bygglovsprocessen 

Christoffer Henriksson, från Ernst and Young, presenterar revisionsrapport 
avseende genomlysning av bygglovsprocessen i kommunen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 110  

Muntlig information om bygglovstaxan 

Johan Maniet, bygglovshandläggare, presenterar utkast till ny bygglovstaxa. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 111 Dnr. SBN 2022/34,  

Information om planbesked för fastigheten 
Strövelstorp 9:1 

Pauline Green Petersson, planarkitekt, informerar om planbesked för fastigheten 
Strövelstorp 9:1. 
 
Hans-Åke Jönsson(C) meddelar jäv och deltog inte på denna punkt. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 112  

Muntlig information om nya GC-bron 

Per Lindqvist, verksamhetschef, informerar om den nya GC-bron. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 113  

Skriftlig information om Ängelholmspaketet 

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om Ängelholmspaketet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 114  

Skriftlig information från HU-chef  Pernilla Fahlstedt 

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information från HU-chef Pernilla 
Fahlstedt. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 115  

Muntlig information om bullervall i Hjärnarp 

Per Lindqvist, verksamhetschef, informerar om ärende gällande bullervall i 
Hjärnarp. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 116 Dnr. SBN 2019/138, KS 2019/238, 
PL 19-0009  

Antagande detaljplan Ängelholm 3:136 kontor 

Ärendebeskrivning 
Planområdet är beläget i Stationsområdet, nära Ängelholms Centralstation.  
 
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för planläggning av kontor, 
bostäder och parkeringshus med centrumverksamhet i bottenplan. Syftet är även 
att, enligt intentionerna i planprogrammet för Stationsområdet, förlänga 
Järnvägsgatan förbi föreslagen ny bebyggelse samt möjliggöra uppförandet av en 
plattformsförbindelse över järnvägen. Utöver detta ska detaljplanen säkerställa ytor 
för tekniska anläggningar som behövs för att hantera spillvatten och förse området 
med el. Detaljplanen ska även följa det planprogram som är framtaget för 
Stationsområdet och byggnadernas utformning ska ligga i linje med de 
gestaltningsprinciper som finns i planprogrammet. 
 
Ett förslag till detaljplan var utsänt på samråd från den 16 juni till och med den 17 
augusti 2020. Efter samrådet fattades beslut om att utöka planområdet, och 
planförslaget reviderades utifrån ny föreslagen markanvändning. Detaljplanen var 
ute på granskning från den 8 oktober till och med den 2 november 2021, och har 
efter det reviderats utifrån inkomna synpunkter.  
 
Planenheten föreslår nu att detaljplanen ska antas. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 14 maj 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 14 maj 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 14 maj 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 10 september 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 14 maj 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Amelie Hillåker, planarkitekt 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Niklas Oddson (KD) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

att anta detaljplanen för del av fastigheten Ängelholm 3:136 m fl 

 

Beslutet ska expedieras till 
Huvuduppdrag Samhälle 

Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 117 Dnr. SBN 2022/95, B 2022-000147 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
komplementbyggnad 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser ersättning av en befintlig komplementbyggnad. Ansökan medför 
avvikelse mot den byggrätt som gäller för komplementbyggnader. Sammanlagt 
kommer komplementbyggnaderna att omfatta 84 m2 där planen tillåter 50 m2 (68 
% avvikelse). Rivningslov beviljades den 2022-03-11 (se DNR 2022/145).  
 
Bygglovsenheten föreslår avslag. 

Beslutsunderlag 
• 1. Tjänsteutlåtande 
• 2. Ansökan         inkommen 2022-02-15 
• 3. Situationsplan         inkommen 2022-02-15  
• 4. Plan-, sektion och fasadritning  inkommen 2022-02-15 
• 5. Bemötande          inkommen 2022-03-24 
• 6. Ordförandeförslag          daterat 2022-05-03  

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson (C), Anita Rosén (L), Stephan Persson Tyrling (M) och Bo 
Salomonsson (SD) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 

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

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill bifalla 
ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för att bifalla 
ordförandeförslaget röstar JA och den som vill bifalla förslaget från 
tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 9 JA-röster och 4 
NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Alexander Johnsson 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

(SD), Alf Carlsson (M), Anders Källström (M), Stephan Persson Tyrling (M), Bo 
Salomonsson (SD), Anita Rosén (L), Niklas Oddson (KD) och Tomas Fjellner (M). 
Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie 
Fredriksson (S) och Benny Persson (V). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  medge bygglov enligt PBL 9:31b 

Reservation 
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot att majoriteten i SBN väljer att ignorera 
kommunala bevaringsprogrammet, antaget i KF Ängelholms kommun. 

Ordförandeförslaget undertecknad av Tomas Fjellner är anmärkningsvärt att 
ordförande förespråkar nybyggnad före att följa det som kommunfullmäktige har 
antaget. 

Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Jennie Fredriksson(S) 

 

Beslutsmotivering 
Samhällsbyggnadsnämnden anser precis som sökanden att ansökan gäller ersättning 
av en byggnad som kräver omfattande renoveringar. Den nya byggnationen har 
samma storlek, placering och utförande som den befintliga komplementbyggnaden. 
Eftersom det handlar om en ersättning får avvikelsen anses vara utredd och 
bedömas som försumlig eller av begränsad karaktär samt i linje med planens syfte. 
Byggnaden kommer inte att synas från gatan och bedöms vara väl anpassad till en 
miljö som finns med bevaringsprogrammet (klass I) . 
  
 Av ovan framgår det att lov kan ges enligt PBL 9:31b. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via Bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 118 Dnr. SBN 2022/97, B 2022-000117 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser tillbyggnad av en- och tvåbostadshus med uterum om ca 20 kvm. 
Uterummet står helt på prickmark, det vill säga mark som inte får bebyggas.  
 
Bygglovsenheten föreslår avslag. 

Beslutsunderlag 
• 1. Tjänsteutlåtande 
• 2. Ansökan   inkommen 2022-02-07 
• 3. Situationsplan   inkommen 2022-02-07 
• 4. Plan-, sektion- och fasadritning  inkommen 2022-02-07 
• 5. Bemötande   inkommen 2022-03-23 
• 6. Granngodkännande   inkommen 2022-03-23  
• 7. Ordförandeförslag   daterat 2022-05-03 

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Anders Källström (M) och Stephan Persson Tyrling (M) yrkar bifall till 
ordförandeförslaget. Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie 
Fredriksson (S), Alexander Johnsson (SD) och Benny Persson(V) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill bifalla 
ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den som vill bifalla 
ordförandeförslaget röstar JA. Den som vill bifalla förslaget från tjänsteutlåtandet 
röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 7 JA-röster och 6 NEJ-röster. De som 
röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Alf Carlsson(M), Anders Källström (M), 
Stephan Persson Tyrling (M), Anita Rosén (L), Niklas Oddson (KD) och Tomas 
Fjellner (M). Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Jennie Fredriksson(S), Benny Persson(V), Bo Salomonsson(SD) och Alexander 
Johnsson(SD). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  bevilja bygglov enligt PBL9:31b 

Reservation 
Att majoriteten i SBN beviljar bygglov för byggnad som ursprungligen är 
svartbygge är anmärkningsvärt . Bygglov kan inte beviljas enligt PBL 9:31b. Lag 
2014:900. Att ordförande väljer att bevilja med samma lagparagraf är en 
anmärkningsvärd feltolkning av lagstiftningen.     

Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Jennie Fredriksson(S) 

 

Sverigedemokraterna reserverar sig mot beslutet. 

/Alexander Johnsson (SD) och Bo Salomonsson (SD) 

Beslutsmotivering 
Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att uterummets öppna och enkla  
konstruktion visar på en byggnad med återhållen karaktär. Som sökande antyder i 
sitt bemötande är uterummet nödvändigt för att byggnaden ska kunna användas på 
ett ändamålsenligt sätt. Det är samhällsbyggnadsnämndens bedömning att ute- 
rummet medför en avvikelse som kan betraktas som liten, av begränsad karaktär 
samt förenlig med planens syfte. Uterummet bedöms inte påverka omgivningens 
karaktär negativt då det kommer att byggas på baksidan. Vidare konstaterar  
samhällsbyggnadsnämnden att flera lov för samma typ av åtgärder i området  
tidigare godkänts. 
  
Av ovan framgår det att lov kan ges enligt PBL 9:31b. 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via Bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 119 Dnr. SBN 2022/93, B 2022-000176 

 Ansökan om bygglov för nybyggnad 
av 4 st teknikanläggningar 

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av 4 stycken teknikanläggningar i samband 
med utbyggnad för järnvägen. 
 
Bygglovsenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande  upprättad 2022-04-19 
• Ansökan  inkommen 2022-02-21 
• Översiktskarta  inkommen 2022-03-23 
• Situationsplan TK 405  inkommen 2022-03-23 
• Situationsplan R405  inkommen 2022-03-29 
• Situationsplan TRV-skolan  inkommen 2022-03-29 
• Situationsplan NS  inkommen 2022-03-29 
• Plan-fasad-sektionsritning TK 405  inkommen 2022-03-23 
• Fasadritning R405  inkommen 2022-02-21 
• Plan- och fasadritning TRV-skolan inkommen 2022-02-21  
• Plan-fasad-sektionsritning NS  inkommen 2022-02-21  
• Yttrande från Miljö (bilaga 1)  inkommen 2022-04-19 
• Reviderat färgsättningsförslag  inkommen 2022-05-19 

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Niklas Oddson(KD), Anita Rosén(L) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att  medge bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 §. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 120 Dnr. SBN 2021/132, B 2020-000748 

. Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus 

Ärendebeskrivning 
Den 2021-06-15 beslutade nämnden att lämna ett positivt förhandsbesked för 
nybyggnation av ett en- och tvåbostadshus (SBN § 120/2021). Beslutet 
överklagades. Den 2022-05-23 inkom ett föreläggande från Mark- och 
miljödomstolen. Bygglovsenheten begärde anstånd till och med den 2022-09-02. 
Anstånd medgavs till och med den 2022-06-23.  
 
Bygglovsenheten föreslår att nämnden medger delegation till Bygglovsenheten som 
ska skriva svaret och skicka det vidare till Mark- och miljödomstolen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
Föreläggande (med bilagor) inkommen 2022-05-23  
Anståndsbeslut inkommen 2022-05-25  

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

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

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att ge Miljö- och byggchef delegation att svara Mark- och miljödomstolen på 
föreläggandet som inkom den 2022-05-23. 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via Bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 121 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 
3. Situationsplan inkommen 2022-03-11 
4. Remissyttrande VA inkommen 2022-03-15 
5. Remissyttrande Miljö inkommen 2022-03-29 
6. Bullerutredning inkommen 2022-04-29 
7. Ordförandeförslag inkommen 2022-05-24 

Föredragande tjänsteperson 
Anders Pålsson, bygglovshandläggare 
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Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Anita Rosén (L) och Hans-Åke Jönsson(C) yrkar bifall till ordförandeförslaget. 
Magnus Jonsson (S) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet.  

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer 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 förslaget från tjänsteutlåtandet 
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), Alf Carlsson (M), 
Anders Källström (M), Stephan Persson Tyrling (M), Bo Salomonsson (SD), Anita 
Rosén (L) och Tomas Fjellner (M). De som röstade NEJ var: Magnus Jonsson (S), 
BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S), Benny Persson(V) och Niklas 
Oddson (KD). 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att   meddela positivt förhandsbesked. 

 

Reservationer 
Då ärendet varit uppe tidigare i år (8 februari 2022), stod vänsterpartiet i 
Ängelholm även den gången bakom ett avslag på ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus med hänvisning på MB 3kap. 4 §. Jord och skogsbruk 
är av nationell betydelse, samt att lucktomten som kommer att uppstå mellan 
fastigheten och vattentornet kommer troligen att exploateras för en framtida 
fastighet, vilket kommer att inverka negativt på tillgängligheten för att bedriva 
jordbruk. 

/Benny Persson(V) 
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Att majoriteten i SBN väljer att bevilja positivt förhandsbesked är anmärkningsvärt 
när man läser Länsstyrelsens Skåne beslut 2022-05-02. Ordförande väljer att inte 
följa MB 3 kap 4§ . Vid votering väljer majoriteten att gå på hört sagt istället för 
gällande lagstiftning. 

/Magnus Jonsson(S), BrittMarie Hansson(S), Jennie Fredriksson(S) 

 

Protokollsanteckningar 
Det är viktigt att vi värnar om våra åkermarker i kommunen. Utpekad tomt ligger 
dels på brukningsvärd åkermark men även inom ett område som utpekas i ÖP 2035 
som ett utvecklingsområde. Redan avstyckade tomter bör kunna bebyggas men då 
utan att försvåra vidare utveckling. Detta sker bäst genom planläggning. Därför 
yrkar Kristdemokraterna på avslag till förhandsbeskedet. 

/Niklas Oddson(KD) 

Ianspråktagande av jordbruksmark för byggnation av enbostadshus är inte att se 
som ett viktigt samhällsintresse och därför inte förenligt med gällande 
miljölagstiftning.   
 
/Helena Böcker (MP) 

 

Beslutsmotivering 
Samhällsbyggnadsnämnden gör följande bedömning. Tomten är avstyckad sedan 
länge för bostadsändamål. Sökande är ägare till tomten. Sökande har rimligen 
suverän rätt att ianspråktaga sin tomt för ändamål som inte kräver lov. I detta ligger 
att utestänga marken från jordbrukande enligt gängse synsätt. Detta kan ske med 
träd buskar etc. En del av tomten har just detta.  I denna mening måste det anses 
att frågan om användande och lämplighet för bostadsändamål är utredd vid denna 
tidpunkt.  Att sökande under tiden avstått från att bygga och låtit någon bruka 
marken kan inte läggas honom till last. Att kräva att sökanden skall bedriva 
jordbruk på sin mark kan inte vara inom nämndens ansvar. 
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Samhällsbyggnadsnämnden i sitt planansvar har inget skäl att retroaktivt lägga 
orimliga hinder för utövande av den äganderätt som etablerats sedan lång tid för 
den aktuella tomen. Nämnden konstaterar att hade det varit fråga om att nyskapa 
tomt hade ärendet setts i annan dager. 

Att stycka av en tomt ger inte a priori absolut skäl att få positivt förhandsbesked. 
Det speciella i detta fall är att alla berörda instanser medverkat till tomtskapande 
med inriktning på framtida byggande.  Sökande måste ha allt skäl att tro på denna 
del i transaktionen (ianspråktaga för att bygga hus). Det är viktigt för SBN att 
åtaganden och löften är ömsesidiga för att samhället skall fungera. Därvid ger SBN 
positivt förhandsbesked.  

I övrigt är lokaliseringen av huset i linje med lämplighet. Det finns andra hus i 
närheten. Kommunal service finns tillgänglig. VA är framdraget. 

Samhällsbyggnadsnämnden ser inte att detaljplanearbete för övriga delar av marken 
är  aktuellt inom överskådlig tidsperiod. Därför ser inte nämnden att det finns 
argument för detaljplanearbete för just denna tomt. Generellt är nämnden tveksam 
till sk frimärksplaner. Skulle dock ett  detaljplanearbete bli aktuellt någon gång i 
framtiden så måste hänsyn tas till befintliga tomter dvs till denna tomt med det 
ändamål den är skapad för.  

Samhällsbyggnadsnämnden kan bevilja positivt förhandsbesked.    

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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SBN § 122 Dnr. SBN 2022/106, B 2022-000177 

 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av 3 st enbostadshus 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av tre enbostadshus på fastigheten 
Skörpinge 84:7. Föreslagen placering stämmer väl överens med kommunens policy 
om bebyggelse på landet.  
Platsen ligger dock inom område utpekat i Översiktsplanen som ”nya 
bebyggelseområde”. Bygglovenheten bedömer därför att det krävs upprättande av 
detaljplan för vidare exploatering i området.  
 
Åtgärden innebär även att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för ett enskilt 
intresse.  
Åtgärden strider därmed 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.  
 
Bygglovsenheten föreslår ansökan om förhandsbesked avslås. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 
• Ansökan inkommen 2022-02-21  
• Trafikutredning inkommen 2022-03-03  
• Situationsplan inkommen 2022-03-03  
• Översiktskarta inkommen 2022-03-31 
• Grannyttrande inkommen 2022-04-06 
• Grannyttrande inkommen 2022-04-31 
• Remissvar inkommen 2022-04-12 
• Remissvar inkommen 2022-04-20 
• Remissvar inkommen 2022-04-21 
• Grannyttrande inkommen 2022-05-12 
• Remissvar inkommen 2022-05-18 

Föredragande tjänsteperson 
Anders Pålsson, bygglovshandläggare 
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Yrkande 
Hans-Åke Jönsson (C), Anita Rosén (L), Anders Källström (M), Alexander 
Johnsson (SD), Jennie Fredriksson (S) och BrittMarie Hansson(S) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att meddela negativt förhandsbesked. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 

29



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 
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SBN § 123 Dnr. SBN 2022/105, B 2022-000132 

 Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad 
av enbostadshus och garage 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage.  
Platsen ligger cirka 1 km öster om Höja by. Platsen ligger utanför sammanhållen 
bebyggelse.  
 
Enligt Ängelholms kommuns policy för bebyggelse på landet, gäller att ny 
bebyggelse ska förläggas intill befintlig bebyggelse och vägnät. Detta för att 
byggnationen ska medföra en god hushållning av resurser och mark.  
 
Platsen som önskas bebyggas bedöms ligga intill både befintlig bebyggelse och 
befintligt vägnät, vilket ses som positivt. 
Åtgärden innebär dock att brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för ett enskilt 
intresse. Enligt 3 kap. 4 § MB får jordbruksmark enbart tas i anspråk för ett allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Positivt förhandsbesked kan inte beviljas i enlighet med 9 kap. 17 § PBL.  
Bygglovsenheten föreslår ansökan om förhandsbesked avslås.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 
1. Ansökan inkommen 2022-02-10  
2. Situationsplan inkommen 2022-04-11  
3. Situationsplan inkommen 2022-04-11  
4. Översiktskarta inkommen 2022-04-14  
5. Remissvar VA inkommen 2022-05-17 
6. Remissvar Öresundskraft inkommen 2022-05-20 
7. Grannyttrande  inkommen 2022-05-22 
8. Grannyttrande inkommen 2022-05-23 
9. Grannyttrande inkommen 2022-05-23 
10. Grannyttrande inkommen 2022-05-23 
11. Grannyttrande inkommen 2022-05-23 
12. Grannyttrande inkommen 2022-05-23 
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13. Grannyttrande inkommen 2022-05-24 
14. Remissvar Trafikverket inkommen 2022-05-25 
15. Remissvar Hållbarhetsenheten inkommen 2022-05-18 
16. Remissvar Miljöenheten inkommen 2022-05-25 

Föredragande tjänsteperson 
Anders Pålsson, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Anders Källström (M), Magnus Jonsson (S), Bo Salomonsson (SD), BrittMarie 
Hansson (S) och Jennie Fredriksson(S) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att avslå ansökan om förhandsbesked. 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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SBN § 124 Dnr. SBN 2022/90, B 2022-000258 

 Tillbyggnad av enbostadshus m.m 

Ärendebeskrivning 
Ansökan avser en tillbyggnad på enbostadshus, rivning av en komplementbyggnad 
och entrédel om 27m2 respektive 4,5 m2 samt utvändig ändring av huvudbyggnad 
och garage. Träfasad i gul kulör ändras till puts i vit kulör. Tillbyggnaden är om 23 
m2 byggnadsarea (BYA). Utgångsläget är inte planenligt då byggrätten är 
överskriden och 58 m2 av huvudbyggnaden är placerad på korsmark samt 22 m2 är 
placerat på prickmark. Åtgärden avseende tillbyggnaden är inte planenlig då den 
placeras på korsmark. Den utvändiga ändringen och rivningen bedöms som 
planenliga.  Bygglovsenheten föreslår att samhällsbyggnadsnämnden avslår ansökan 
om bygglov. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande              upprättat 2022-04-19 
• Ansökan inkommen 2022-03-11 
• Förenklad nybyggnadskarta inkommen 2022-04-07 
• Fasad- och sektionsritning inkommen 2022-03-11 
• Planritning inkommen 2022-03-11 
• Ordförandeförslag  daterat 2022-05-03 

Föredragande tjänsteperson 
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare 

Yrkande 
Anders Källström(M) yrkar bifall till ordförandeförslaget med vissa ändringar, så att 
att-satsen ser ut som nedan. 

Att bevilja bygglov och rivningslov enl PBL 9.30, 9.30a och 9.34 §§. För beslutet 
gäller följande villkor: Rivning ska ske innan startbesked för bygglov kan lämnas 

Stephan Persson Tyrling (M) yrkar bifall till Anders Källströms yrkande. 
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BrittMarie Hansson (S), Alexander Johnsson (SD), Magnus Jonsson (S) och Jennie 
Fredriksson (S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.  

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill 
bifalla det ändrade ordförandeförslaget. Votering begärs och verkställs. Den som 
vill bifalla det ändrade ordförandeförslaget röstar JA och den som vill bifalla 
förslaget från tjänsteutlåtandet röstar NEJ. Resultatet av omröstningen blev 7 JA-
röster och 6 NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-Åke Jönsson (C), Alf 
Carlsson (M), Anders Källström (M), Stephan Persson Tyrling (M), Anita Rosén 
(L), Niklas Oddson(KD) och Tomas Fjellner (M). De som röstade NEJ var: 
Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson (S), Jennie Fredriksson (S), Benny 
Persson (V), Bo Salomonsson (SD) och Alexander Johnsson (SD). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  bevilja bygglov enligt PBL 9.30 och 9.30a 

Reservation 
Vi socialdemokrater reserverar oss för att bevilja bygglov på ordförandeförslag hur 
man tänkte 1985 istället följa gällande lagstiftning Lag 2014:900 .Vi anser att 
lagstiftning ska följas samt dom antagande som kommunfullmäktige i Ängelholm 
har antaget. Vi anser att innebörden av beviljad bygglov ökar väsentligt på den 
nedgångna rättssäkerhet som nämndens majoritet förespråkar. 

/Magnus Jonsson(S), Brittmarie Hansson(S), Jennie Fredriksson(S) 

Beslutsmotivering 
Enligt dagens praxis räknas komplementbyggnad som huvudbyggnad om de är 
sammanbyggda. När Samhällsbyggnadsnämnden tolkar den aktuella situationen 
utifrån hur man tänkte 1985 när garaget beviljades på korsmark, är det rimligt att 
bedöma att garaget inte utgör en del av huvudbyggnaden och därför avviker inte 
huvudbyggnaden från bestämmelserna (PBL 9:30 och 9:30a).  
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Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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SBN § 125 Dnr. SBN 2022/1,  

Avvikelserapport per den 30/4 

Ärendebeskrivning 
Huvuduppdrag Samhälle lämnar ekonomisk avvikelserapport per den 30 april enligt 
av kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller bokförda utfall per 30/4 
samt prognoser för helårsutfall avseende både drift- och investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande SBN 2022/1 den 18 maj 2022 samt bilaga 1 Avvikelserapport per 
den 30 april 2022.  

Föredragande tjänsteperson 
Anders Kronfelt, ekonom 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att godkänna avvikelserapporten 
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SBN § 126 Dnr. SBN 2022/1,  

Omdisponering inom investeringsbudget 2022 
samhällsbyggnadsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2021 (dnr KS 2021/1), om 
investeringsbudget för 2022, samt § 69, den 26 april 2022 (dnr KS 2022/3), om 
ombudgetering från 2021 till 2022. Dessa två beslut ligger till grund för 
samhällsbyggnadsnämndens nuvarande investeringsbudget för 2022.  
 
Enligt den senaste avvikelserapporten från Samhällsbyggnadsnämnden avseende 
den skattefinansierade investeringsbudgeten finns det flera projekt som har blivit 
billigare eller inte kommer att kunna genomföras.  
 
Det finns ett behov av att omdisponera inom samhällsbyggnadsnämndens 
befintliga investeringsbudget 2022 för att täcka ökade utgifter i några projekt, 90164 
Arenastaden,  91926 Stortorget, samt 91111 Gata mindre ombyggnader. 
Utökningen av det senare projektet gäller en parkering i Havsbaden som initierats 
av Nämnden för kultur, idrott och fritid med beräknad utgift på 1 000 tkr.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2022 

 

Föredragande tjänsteperson 
Anders Kronfelt, ekonom 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson (C) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att  i projekt 90166 Sibirientunneln flytta 770 tkr till projekt 91926 Stortorget 
samt 165 tkr till projekt 91111 Gata mindre ombyggnad,  
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att  i projekt 91800 Lekplatser, anläggning och inventarier flytta 500 tkr till 
projekt 91926 Stortorget, 

att  i projekt 91569 Stenvalvsbro flytta 230 tkr till projekt 91926 Stortorget, 

att  i projekt 92018 Bulleråtgärder flytta 700 tkr till projekt 90164 Arenastaden 
och 36 tkr till projekt 91111 Gata mindre ombyggnader , 

att  i projekt 93502 Kronotorpsområdet flytta 350 tkr till projekt 90164 
Arenastaden,  

att  i projekt 93930 Garvaregatan flytta 250 tkr till projekt 90164 Arenastaden, 
samt 

att  i projekt 93934 Villandsgatan flytta 100 tkr till projekt 90164 Arenastaden. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle 

37



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 127 Dnr. SBN 2022/1,  

Omprioritering av investeringsmedel 2022 inom 
huvuduppdrag Samhälles budgetar 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 15 november 2021 (dnr KS 2021/1), om 
investeringsbudget för 2022, samt § 69, den 26 april 2022 (dnr KS 2022/3), om 
ombudgetering från 2021 till 2022. Dessa två beslut ligger till grund för 
nämndernas nuvarande investeringsbudgetar för 2022. I huvuduppdrag Samhälle 
ingår tre nämnders investeringsbudgetar, Miljö- och tillståndsnämnden (MTN), 
Nämnden för kultur, idrott och fritid (NKIF), och Samhällsbyggnadsnämnden 
(SBN).  
 
Enligt den senaste avvikelserapporten från NKIF föreligger ett prognostiserat 
underskott på 3,7 mnkr i förhållande till budget i år. Flera av anläggningsprojekten 
inom NKIF:s investeringsbudget går med kraftiga underskott i år främst p.g.a. stora 
prisuppgångar på råvaror och material.  
 
Med anledning av det har kommunstyrelsens arbetsutskott givit chefen för 
huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att göra en översyn av investeringsbudgetarna 
för de tre nämnderna och föreslå omprioriteringar inom den sammanlagda ramen.  
 
Chefen för huvuduppdrag Samhälle föreslår en omprioritering av medel från två 
projekt inom SBN:s investeringsbudget till NKIF:s.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat den 24 maj 2022 
• Ekonomisk avvikelserapport per den 30 april 2022, NKIF 2022/2 
• KS 2021/1 Uppdrag att omprioritera investeringsbudgeten för vissa nämnder 

 

Föredragande tjänsteperson 
Anders Kronfelt, ekonom 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson (C) och BrittMarie Hansson (S) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 
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Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta  

att  överföra 1 000 tkr från projekt 91104 Fossilfria transportmedel till 
Nämndens för kultur, idrott och fritid projekt 96169 Tillbyggnad 
omklädningsrum Hjärnarps IP 

att  överföra 2 740 tkr från projekt 92016 Offentliga toaletter till Nämndens för 
kultur, idrott och fritid projekt 96205 Vejbystrands IP, upprustning 

 

Beslutet ska expedieras till 
Chef huvuduppdrag Samhälle 
Kommunstyrelsen 
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SBN § 128 Dnr. SBN 2019/4,  

Revidering av samhällsbyggnadsnämndens 
delegationsordning 

Ärendebeskrivning 
Huvuduppdrag samhälle har uppmärksammat ett behov av att revidera 
delegationsordningen för samhällsbyggnadsnämnden.  

Samhällsbyggnadsnämndens reglemente förändrades i och med KF beslut 2021-12-
20 § 241. Strandskyddsdispens är från 2022-01-01 en fråga för miljö- och 
tillståndsnämnden.  

Därutöver finns förslag på ändringar/tillägg avseende: 

Delegation för att bevilja alla typer av bygglov då tidigare skrivningar har inneburit 
att en del ärendetyper saknats i delegationen.  

Förtydligande av delegationen att förlänga handläggningstiden för bygglov och 
anmälan. 

Delegation avseende beslut om att betala ut, eller avslå, skadeståndsanspråk riktade 
mot nämndens ansvarsområde är ändrat från ett prisbasbelopp till tre 
prisbasbelopp. 

Samtliga förändringar som föreslås finns i bilaga 1. Delegationsordning 
samhällsbyggnadsnämnden förslag till förändringar maj 2022. Överstruket utgår 
och ersätts med rödmarkerat. 

Nämnden kommer fortsättningsvis att få kontinuerlig information i samband med 
redovisning av delegationsbeslut. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag samhälle den 18 maj 2022 
Bilaga 1. Delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden förslag till förändringar 
maj 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  bordlägga ärendet. 

 

 

 

41



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 129 Dnr. SBN 2021/189,  

Ängelholmsförslaget - Rusta upp Rönneholm 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit in ett Ängelholmsförslag gällande att rusta upp Rönneholm. 
Förslagsställaren föreslår att man ska göra Rönneholm till en ö igen så man med 
båt kan ta sig runt ön.  

Förslaget är inlämnat den 26 juli 2021 år och det har fått 80 antal röster. Ett 
Ängelholmsförslag ska vara besvarat inom sex månader från det att röstningen 
avslutades 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle daterat den 30 maj 2022. 

• Ängelholmsförslag – Rusta upp Rönneholm daterat 26 juli 2021 
 

Föredragande tjänsteperson 
Per Lindqvist, verksamhetschef 

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

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att bevilja Ängelholmsförslaget – Rusta upp Rönneholm 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
Förslagsställaren via kommunens webbplats 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 130 Dnr. SBN 2021/12,  

Kännedomsärenden 

 

a)Länsstyrelsens beslut 2022-05-02, dnr 403-12944-2022 gällande  
B 21-0547 överklagande av beslut om positivt förhandsbesked för ett 
enbostadshus på fastigheten Vejby 242:1. Länsstyrelsen upphäver det 
överklagade beslutet. 
 
b)Mark- och miljödomstolens beslut 2022-05-11, mål nr P 2318-22  
B 21-1275 gällande förlängning av tidsbegränsat bygglov på fastigheten 
Ängelholm 5:16; nu fråga om inhibition. Mark- och miljödomstolen avslår 
yrkandet om inhibition. Slutligt beslut kommer senare. 

          c)Beslut KsAu, 2022-04-27, § 70 

          d)Beslut Ks 2022-05-11, § 120 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-31 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 131 Dnr. SBN 2021/10,  

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 

- Delegationslista LTF april 2022 
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