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Per Skantz (M) 
Alexander Johnsson (SD) 
Alf Carlsson (M) 
Anton Nyroos (S) 
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Övriga närvarande: Pernilla Fahlstedt, huvuduppdragschef 
Daniel Sjölin, nämndsekreterare 
Per Lindqvist, verksamhetschef 
Tina Jörgensen, NSR; § 86 
Veronica Kippner, enhetschef, §§ 88, 97-101 
Hanna Hanzén, projektledare, § 89 
Camilla Lundgren, projektledare, § 89 
Tony Bohman, projektledare, § 90 
Pernilla Theselius, tf planchef, §§ 93-96 
Ilir Musa, planarkitekt, planarkitekt, § 93 
Henrik Eliasson, planarkitekt, § 94 
Amelie Hillåker, planarkitekt, § 95 
Edvin Hansson, planarkitekt, § 96 
Ida Persson, miljö- och byggchef, §§ 97-101 
Johan Maniet, bygglovshandläggare, §  97 
Anna Walldén, bygglovshandläggare, §§ 98-100 
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare, § 101 
My Olsson, handläggare, § 103 
Sofie Pragler, planeringschef, § 103 
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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: 2022-05-17 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-06-08 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
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Samhällsbyggnadsnämnden 

 

   
 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ Ärendebeskrivning Dnr.  

 

84 Val av justeringspersoner samt dag för justering 

85 Godkännande av dagordningen 

86 Information om avtalsplansuppföljning NSR 

87 Information om genomlysning av bygglovsprocessen 

88 Information om bygglov i Ängelholms resultat i 
INSIKT(servicemätning av kommunernas myndighetsutövning 

89 Muntlig information om förändringar i budget för Arenastaden 

90 Muntlig information om förändringar i budget för GC-bron 

91 Skriftlig information om Ängelholmspaketet  

92 Skriftlig information från HU-chef Pernilla Fahlstedt 

93 Muntlig information om planbesked Norra Varalöv 16:17 

94 Beslut om samråd- Kajutan 1 

95 Beslut om granskning -Detaljplan Vejby 266:5 

96 Beslut om antagande - Detaljplan Ängelholm 3:28 

97  Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus  

98  Ansökan om bygglov för uppförande av 2 st 
teknikanläggningar 

99  Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
teknikanläggning 

100  Ansökan om bygglov för teknikanläggning 
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101  Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus på fastigheten  - 

 

102 Kronoskogen och Nybroskogen uppdrag från kommunstyrelsen 

103 Ansvarsutredning skador på träd efter asfalteringsarbete 

104 Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 

105 Kännedomsärenden 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 84  

Val av justeringspersoner samt dag för justering 

Hans-Åke Jönsson (C) och Magnus Jonsson(S) föreslås som justeringspersoner och 
att dag för justering blir 2022-05-16 
 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att utse Hans-Åke Jönsson(C) och Magnus Jonsson (S) till justeringspersoner, samt 
 
att dag för justering blir 2022-05-16. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 85  

Godkännande av dagordningen 

 
Ordförande föreslår att tre ärenden utgår och tas på nästa SBN: 

- Biet 3(tillbyggnad av enbostadshus) 
- Flugan 9((ansökan om bygglov) 
- Ärrarp 14:86(ansökan om bygglov) 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  
 
att med ovanstående ändringar godkänna dagordningen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 86  

Information om avtalsplansuppföljning NSR  

Tina Jörgensen från NSR informerar om avtalsplanuppföljning. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 87  

Information om genomlysning av bygglovsprocessen  

Ordförande, Tomas Fjellner, informerar om genomförd genomlysning av 
bygglovsprocessen i Ängelholms kommun. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 88  

Information om bygglov i Ängelholms resultat i 
INSIKT(servicemätning av kommunernas 
myndighetsutövning)  

Veronica Kippner, enhetschef, informerar om Ängelholms resultat i INSIKT 
(servicemätning av kommunernas myndighetsutövning) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 89  

Muntlig information om förändringar i budget för 
Arenastaden  

 
Hanna Hanzén, projektledare och Camilla Lundgren, gatuingenjör, informerar om 
förändringar i budget för Arenastaden. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 90  

Muntlig information om förändringar i budget för GC-
bron  

Tony Bohman, projektledare, informerar om förändringar i budget för GC-bron. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 91  

Skriftlig information om Ängelholmspaketet 

Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om Ängelholmspaketet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 92  

Skriftlig information från HU-chef Pernilla Fahlstedt 

 
Samhällsbyggnadsnämnden delges skriftlig information om verksamheten från HU-
chef Pernilla Fahlstedt. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § Paragrafnr Dnr. SBN 2022/77,  

Muntlig information om planbesked Norra Varalöv 
16:17  

Ilir Musa, planarkitekt, informerar om ärende gällande planbesked för Norra 
Varalöv 16:17. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 94 Dnr. SBN 2021/232,  

Beslut om samråd- Kajutan 1  

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade den 1 december 2021 § 246 att meddela positivt 
planbesked samt att uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning 
av området genom standardförfarande samlat i en gemensam process. Av beslutet 
framgår även att det maximalt fick bli tre nya fastigheter mot Bjärevägen med 
hänsyn till kulturmiljöaspekter.  
 
Huvudsyftet med detaljplanen är att bevara fastighetens karaktär mot 
Valhallsvägen dels avseende befintlig byggnad och dels avseende tomten. Syftet är 
även att möjliggöra förtätning mot Bjärevägen genom avstyckning av tre nya 
fastigheter. 
 
Planförslaget redovisas i upprättad planbeskrivning för samråd.  
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 20 april 2022 
Bilaga 1. Samråd Plankarta med planbestämmelser den 20 april 2022 
Bilaga 2. Samråd Planbeskrivning den 20 april 2022 
 

Föredragande tjänsteperson 
Henrik Eliasson, planarkitekt 

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

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 
 
att  godkänna det upprättade förslaget för samråd,  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

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§, samt 

 
att  paragrafen förklaras som omedelbart justerad.  
 
 

Beslutet ska expedieras till 
Huvuduppdrag Samhälle 
Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 95 Dnr. SBN 2021/46, PL 21-0007, KS 
2021/79 

Beslut om granskning -Detaljplan Vejby 266:5 

Ärendebeskrivning 
Syftet med detaljplanen är att pröva planläggning för en integrerad skola med totalt 
210 förskole- och grundskoleelever f-6, samt för bostäder i form av 5 radhus, 
kedjehus eller parhus. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 2 juni 2021 KS § 115 att meddela positivt 
planbesked och uppdra samhällsbyggnadsnämnden att pröva planläggning av 
området för en ny integrerad skola och förskola. Den 19 januari 2022 KS § 8 
beslutade Kommunstyrelsen att utöka planuppdraget och även inkludera planläggning 
av bostäder. 
 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade den 11 januari 2022 SBN § 95 att godkänna 
samrådsförslaget till detaljplan för samråd. Samrådstiden pågick från den 26 januari 
till och med 16 februari 2022. Efter samrådet har handlingarna reviderats och 
ärendet ska nu upp för beslut om granskning. 
 
Planenheten föreslår att godkänna förslaget för granskning. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle 2021-12-14 
• Bilaga 1. Samråd plankarta Vejby 266:5 m fl - 2021-12-14 
• Bilaga 2. Samråd planbeskrivning Vejby 266:5 m fl - 2021-12-14 

 

Föredragande tjänsteperson 
Amelie Hillåker, planarkitekt 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson (S), BrittMarie Hansson(S), Anton Nyroos 
(S), Benny Persson (V) och Alexander Johnsson (SD) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar 

att  godkänna det upprättade förslaget för granskning under förutsättning att 
kommunstyrelsen godkänner utökat planområde. 

 
 

Protokollsanteckning 
Vänsterpartiet ser ökade olycksrisker med att barn på väg till och från skolan 
kommer att använda gatan där de fem planerade privatbostäderna kommer ligga. 
Då en ny skola med många elever kommer att byggas, kan inte trafikverket komma 
med garantier att biltrafiken kommer att minska på Skogsvägen och hänvisa till att 
huvudparten av trafiken till och ifrån skolan sker från Haragårdsvägen.   
/Benny Persson (V) 

 Vi socialdemokrater anser att liten som ingen hänsyn tas till barnens trafiksäkerhet 
på väg till och från skolan i denna detaljplan. Att på väg mot skolan och på väg från 
skolan får barnen färdats på allmän väg med bilar och lastbilar. Detta innebär att 
risken för olyckor ökar. Att stycka av en del av tomten för radhus minskar 
utemiljön och barnens rörlighet. 

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

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle 

• Planenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 96 Dnr. SBN 2019/247, KS 2019/464 
PL 19-0025 

Beslut om antagande - Detaljplan Ängelholm 3:28 

Ärendebeskrivning 
Sju av de nio partier som är representerade i kommunfullmäktige har tecknat en 
gemensam avsiktsförklaring om trafikfrågan i Ängelholms kommun (Dnr 
2019/378). Avsiktsförklaringen presenterar en vision för bland annat stadskärnan, 
infrastrukturen och trafikförsörjningen, samt vilka steg som behöver tas för att 
uppnå visionen. Kommunstyrelsen har fått i uppdrag att påbörja genomförandet av 
Klippanvägens förlängning. För att möjliggöra en förlängning av Klippanvägen 
krävs en ny detaljplan. 
 
Syftet med denna detaljplan är att pröva möjligheten att uppföra en ny väg för att 
koppla nuvarande Klippanvägen med Havsbadsvägen och den nya Järnvägsgatan. 
Detaljplanen ska också möjliggöra gång- och cykeltrafik på samma sträcka. 
 
Ett förslag till detaljplan har varit utsänt på samråd 30 november 2020 till och med 
15 januari 2021. Efter samrådet har planförslaget reviderats och nya utredningar 
genomförts. Detaljplanen var ute på granskning 11 november 2021 till och med 14 
december 2021. Efter granskningen utökades planområdet, varpå detaljplanen 
behövde gå ut på en andra granskning under 24 januari 2022 till och med 24 
februari 2022.  
 
Planenheten föreslår nu att detaljplanen antas.  

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande huvuduppdrag Samhälle den 22 april 2022 
• Bilaga 1. Plankarta med bestämmelser den 22 april 2022 
• Bilaga 2. Planbeskrivning den 22 april 2022 
• Bilaga 3. Samrådsredogörelse den 8 oktober 2021 
• Bilaga 4. Granskningsutlåtande den 22 april 2022 
• Bilaga 5. Granskningsutlåtande 2 den 22 april 2022 
• Bilaga 6. Miljökonsekvensbeskrivning den 13 oktober 2021 

Föredragande tjänsteperson 
Edvin Hansson, planarkitekt 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson (C), Per Skantz(M) och Alexander Johnsson (SD) yrkar bifall till 
förslaget från tjänsteutlåtandet. BrittMarie Hansson (S) yrkar avslag på förslaget 
från tjänsteutlåtandet.  

Proposition och omröstning 
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner en majoritet som vill bifalla 
förslaget från tjänsteutlåtandet. Votering begärs och verkställs. Den som vill lämna 
bifall till förslaget röstar JA och den som avslå detsamma röstar NEJ. Resultatet av 
omröstningen blev 9 JA-röster och 4 NEJ-röster. De som röstade JA var: Hans-
Åke Jönsson(C), Alexander Johnsson (SD), Alf Carlsson(M), Per Skantz (M), 
Staffan Laurell (M), Bo Salomonsson (SD), Helena Böcker (MP), Lennart 
Engström (KD) och Tomas Fjellner (M). Röstade NEJ gjorde: Magnus Jonsson(S), 
BrittMarie Hansson (S), Anton Nyroos(S) och Benny Persson (V). 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår Kommunstyrelsen föreslå Kommunfullmäktige 
besluta 

att anta detaljplanen för fastigheten Ängelholm 3:28 m fl. 

Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare för egen del  

att  anse paragrafen som omedelbart justerad. 

Reservation 
Vi Socialdemokrater reserverar oss mot beslutet att antaga detaljplanen Ängelholm 
3:28. (Klippanvägens förlängning). Vi anser att detta område ska skyddas från 
biltrafik och bevaras som det grönområdet det är i dag för rekreation och friluftsliv. 
Att ett så omfattande antal träd måste fällas är inte acceptabelt. 

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

 

Beslutet ska expedieras till 
• Huvuduppdrag Samhälle/Planenheten 
• Kommunstyrelsen, omedelbar expediering 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 97 Dnr. SBN 2022/96, B 2022-000088 

 Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus 

Ärendebeskrivning 
Sökande önskar tillbygga en befintlig balkong. Balkongen är 23 kvm. Balkongen 
räknas in i huvudbyggnadens byggnadsarea som sammanlagt blir 132 kvm (BYA). 
Ansökan medför en avvikelse om 20 %. Bygglovsenheten föreslår avslag. 

Beslutsunderlag 
• 1. Tjänsteutlåtande 
• 2. Ansökan inkommen 2022-01-31 
• 3. Situationsplan inkommen 2022-01-31  
• 4. Plan- och sektionsritning inkommen 2022-01-31 
• 5. Fasadritning inkommen 2022-01-31 
• 6. Bemötande inkommen 2022-04-07  

Föredragande tjänsteperson 
Johan Maniet, bygglovshandläggare 

Yrkande 
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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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 98 Dnr. SBN 2022/94, B 2022-000178 

 Ansökan om bygglov för uppförande 
av 2 st teknikanläggningar  

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av 2 stycken teknikanläggningar i samband 
med utbyggnad av järnvägen. 
 
Bygglovsenheten föreslår att Samhällsbyggnadsnämnden beviljar ansökan 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande   upprättad 2022-04-19 
• Ansökan   inkommen 2022-02-21 
• Översiktskarta   inkommen 2022-03-29 
• Situationsplan TK 401   inkommen 2022-03-29 
• Situationsplan NS 628-Ä1   inkommen 2022-03-29 
• Fasad- och sektionsritning NS 628-Ä1  inkommen 2022-02-21 
• Plan-fasad och sektionsritning TK 401  inkommen 2022-02-21 
• Yttrande från Miljö (bilaga 1)   inkommen 2022-04-19 

Föredragande tjänsteperson 
Anna Walldén, bygglovshandläggare 

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

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att  medge bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 §. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 99 Dnr. SBN 2022/91,  

 Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
teknikanläggning  

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av teknikanläggning i samband med 
utbyggnad av järnvägen.   
 
Bygglovsenheten föreslår Samhällsbyggnadsnämnden att bevilja ansökan. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande              upprättad 2022-04-20 
• Ansökan inkommen 2022-02-22 
• Översiktskarta inkommen 2022-03-29 
• Situationsplan  inkommen 2022-03-29 
• Plan-fasad-sektionsritning inkommen 2022-02-22  
• Yttrande från Miljö (bilaga 1) inkommen 2022-04-19 
 

Föredragande tjänsteperson 
Anna Walldén, bygglovshandläggare 

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

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

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

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökande via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 100 Dnr. SBN 2022/92, B 2022-000187 

 Ansökan om bygglov för 
teknikanläggning  

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

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande              upprättad 2022-04-20 
• Ansökan inkommen 2022-02-22 
• Översiktskarta inkommen 2022-03-29 
• Situationsplan inkommen 2022-03-29 
• Plan-fasad-sektionsritning inkommen 2022-02-22 
• Plan- och sektionsritning, spaljé inkommen 2022-02-23 
• Yttrande från Miljö (bilaga 1) inkommen 2022-04-19 

Föredragande tjänsteperson 
Anna Walldén, bygglovshandläggare 

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

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att  medge bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § då åtgärderna 
inte strider mot områdesbestämmelserna, inte förutsätter planläggning samt 
uppfyller kraven enligt PBL 2 och 8 kap. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Sökanden via bygglovsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 101 Dnr. SBN 2022/89, B 2022-000041 

 Ansökan om förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus på fastigheten  

  

Ärendebeskrivning 
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnation av ett enbostadshus på fastighet 

. Aktuell fastighet är belägen mellan befintlig bebyggelse och ett 
område där ny bebyggelse genom pågående planläggning är planerad.  

Platsen ligger intill sammanhållen bebyggelse och är bevuxen med ängsgräs, mindre 
buskar och träd. Platsen är utsatt för buller från järnväg och intilliggande 
landsvägar. 

Åtgärden strider mot 3 kap. 4 § miljöbalken och 2 kap. 2, 4 § plan- och bygglagen.  

Bygglovsenheten bedömer att detaljplanering krävs för att exploatera området 
ytterligare.  

Bygglovsenheten föreslår att avslå ansökan om förhandsbesked. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande              upprättad 2022-04-12 
• Ansökan inkommen 2022-01-18  
• Situationsplan inkommen 2022-01-18  
• Sökandens motivering, bilaga 3 inkommen 2022-04-04 
• Remissvar från Miljö, bilaga 1 inkommen 2022-03-29 
• Remissvar från VA, bilaga 2 inkommen 2022-03-15 

 

Föredragande tjänsteperson 
Agneta Ragnvid, bygglovshandläggare 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Yrkande 
Hans-Åke Jönsson (C), Magnus Jonsson (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 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 102 Dnr. SBN 2022/38,  

Kronoskogen och Nybroskogen uppdrag från 
kommunstyrelsen  

Ärendebeskrivning 
Under hösten 2017 förvärvade Ängelholms kommun fastigheten Ängelholm 3:137, 
i folkmun kallad Kronoskogen och Nybroskogen. Hösten 2019 lämnade 
kommunstyrelsen i uppdrag åt styrgruppen för fastighetsfrågor att bereda ett 
förslag till plan för skogsvård och användning av Kronoskogen och Nybroskogen. 
 
I oktober 2021 presenterades rapporten Kronoskogen och Nybroskogen – Plan för 
skogsvård och användning för kommunstyrelsen som uppdrog åt styrgruppen för 
fastighetsfrågor att genomföra en medborgardialog med rapporten som 
utgångspunkt. 

Beslutsunderlag 
• Redovisad presentation 2022-05-10 

Föredragande tjänsteperson 
Per Lindqvist, verksamhetschef 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen  

att godkänna återrapportering gällande möjligheten för anläggande av ett 
hundhägn i antingen Kronoskogen eller Nybroskogen. 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Kommunstyrelsen 
• Samhälle/Stadsmiljö 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 103 Dnr. SBN 2021/152, Annat dnr 

Ansvarsutredning skador på träd efter 
asfalteringsarbete  

Ärendebeskrivning 
Ägare för fastighet Ängelholm Vejby 41:4 (Sanatorievägen 15) har inkommit med 
en skadeanmälan till Ängelholms kommun den 27 juni 2021. I sin anmälan 
beskriver fastighetsägaren att det den 1 september 2020 vid planerad beskärning av 
en lind på tomten, Sanatorievägen 15 Vejbystrand, upptäcktes skador på trädets 
rötter.  

Enligt den av fastighetsägaren anlitade arboristen hade trädet tagit så pass stor 
skada att det borde fällas vid upptäckten, vilket gjordes. Fastighetsägaren menar i 
sin anmälan att skadorna orsakats i samband med en asfaltering som gjorts på den 
gång- och cykelväg som löper längs med tomten av tidigare väghållare Trafikverket 
någon gång mellan 2012 och november 2017, innan Ängelholms kommun övertog 
väghållaransvaret. 

Linden värderades av den arborist som fastighetsägaren anlitade till 52 000 kr. 
Fastighetsägaren har betalt 20 744 kr till företaget ”Alexandras träd- och 
trädgårdsvård” för arbete med fällning och bortforsling av linden.  

Kravet som fastighetsägaren ställt till kommunen är 72 744 kr.  

Fastighetsägaren framförde initialt sitt krav gentemot Trafikverket. Trafikverket var 
väghållare vid tidpunkten för asfalteringsarbetet och lät utföra arbetet genom sin 
entreprenör Peab. Trafikverkets svar 2021-04-20 på detta var att hänvisa 
fastighetsägaren till Ängelholms kommun som idag har väghållaransvar för den 
aktuella gång- och cykelbanan. Ängelholms kommun har därför utrett ärendet för 
att klargöra om det finns grund för ersättningsskyldighet.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
• Konversation med fastighetsägaren 210629–220421 sammanställning 
• Konversation med Protector 211101- 220405, sammanställning 
• Konversation med trafikverket 211109–220420, sammanställning 
• Söderberg och partners bedömning av ärendet 2022-03-21 
• Protectors bedömning av ärendet 2021-12-08 
• Bilaga till brev angående skadeanmälan 2021-09-30  
• Brev angående skadeanmälan inkommen 2021-09-30 
• Bilaga till skadeanmälan inkommen 2021-06-27 
• Tillägg till skadeanmälan inkommen 2021-06-27 
• Skadeanmälan inkommen 2021-06-27  

 

Föredragande tjänsteperson 
My Olsson, handläggare 

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

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar  

att  avslå kravet från fastighetsägaren.  

 

Beslutet ska expedieras till 
Fastighetsägare 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 104 Dnr. SBN 2021/10,  

Redovisning av fattade delegationsbeslut SBN 

- BAB-rapport april 2022 
- Delegationslisa bygg april 2022 
- Protokoll SBN-Au 2022-04-26 
- Delegationslista LTF mars 2022 
- Delegationsbeslut Pernilla Fahlstedt april 2022 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Samhällsbyggnadsnämnden 
2022-05-10 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

SBN § 105 Dnr. SBN 2021/12,  

Kännedomsärenden 

  

 
a. Länsstyrelsens beslut 2022-04-26, dnr 403-13495-2022 gällande  
b. B 21-1275 

överklagande av beslut om förlängt tidsbegränsat bygglov i fem år  
för paviljonger avsedda för flyktingboende (HVB-hem) på fastig- 
heten Ängelholm 5:16, Kullavägen 85. 
Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

c. Beslut KF 2022-03-28, fortsatt ombyggnad i enlighet med gällande VA-
plan 

d. Beslut KF 2022-03-28, Motion från BrittMarie Hansson m.fl 
e. Beslut KS – Ekonomisk rapport per februari 2022 
f. Beslut KF 2022-04-25, ombudgetering av anslag från 2021 till 2022 
g. Beslut KF 2022-04-25, revisionsberättelse fråga om ansvarsfrihet för 

kommunens nämnder och styrelser 2021 
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