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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-06-13

2011/1114 212

Kommunstyrelsen

§ 138
Yttrande över tematiskt tillägg till översiktsplan för
Osby kommun, landsbygdsutveckling i strandnära
lägen – utställningsförslag
Beslut
Hässleholms kommun vidhåller sina synpunkter från samrådsskedet, enligt beslut
i kommunstyrelsen 2012-02-01, § 7, gällande tematiskt tillägg till översiktsplanen
för Osby kommun, landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Osby kommun har översänt en utställningshandling av ett tematiskt tillägg till
översiktsplan om landsbygdsutveckling i strandnära lägen.
Tillägget pekar ut ett tjugotal områden i strandnära lägen, vilka kan bli aktuella för
bebyggelse eller verksamheter för turism, rekreation och friluftsliv. I sådana
områden kan det bli möjligt, enligt nyare lagstiftning, att få dispens från
strandskyddet och bygga närmre vattenlinjen än tidigare. Fem områden ligger på
eller nära kommungränsen
Enligt beslut i kommunstyrelsen 2012-02-01, § 7 hade Hässleholms kommun
sammanfattningsvis tre synpunkter i samrådsskedet:
•

Hässleholms kommun ser generellt positivt på att utveckla landsbygden
både i Osby och Hässleholms kommuner.

Kommunstyrelsen
Justering

UW LW

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-06-13

2011/1114 212

Kommunstyrelsen

Forts. § 138
•

•

LIS-områdena vid Nybygdasjön och Skeingesjön ligger inom den inre
skyddszonen för vattentäkt, vilken berör Maglaröds vattenverk i
Hässleholms kommun. Verket försörjer Osby kommun med vatten. Enligt
vattenskyddsföreskrifterna är det förbjudet att inom inre skyddszon
installera nya infiltrationsanläggningar och anläggningar för utsläpp av
avloppsvatten. Detta är viktigt att beakta i den fortsatta planeringen i
området.
Vid Skeingesjön finns mycket höga natur- och kulturvärden. Hässleholms
kommun kan därför ha synpunkter på ny bebyggelse vid strandkanten på
andra sidan sjön, särskilt om den blir kraftig och mycket påtaglig i
landskapsbilden eller om den skulle störa känsliga naturvärden. Av
planeringsunderlaget framgår det inte vilken omfattning den nya
bebyggelsen kan få.

Utställningshandlingen har sänts till Byggnadsnämnden och Miljönämnden för
synpunkter.
Byggnadsnämnden har via delegation till stadsarkitekten svarat att man inte har
något att erinra ur plansynpunkt.
Miljönämnden svarar att Osby kommun bör komplettera handlingarna i enlighet
med Hässleholms kommuns yttrande i samrådsskedet vad gäller information om
att området öster om Skeingesjön och området vid Nybygdasjön ligger inom den
inre skyddszonen av vattenskyddsområdet. Enligt vattenföreskrifterna är det
förbjudet att inom inre skyddszon installera nya infiltrationsanläggningar och
anläggningar för utsläpp av avloppsvatten. Osby kommun har också i
”Samrådsredogörelse, LIS-planen (tematiskt tillägg till översiktsplanen)” angett att
man hade för avsikt att göra just den här kompletteringen.
Utvecklingsstaben konstaterar också att Osby kommun i motsats till vad man
svarar i samrådsredogörelsen inte lyft in texten som handlar om den inre
vattenskyddszonen i planhandlingarna. Hässleholms kommuns synpunkt från
samrådet bör därför kvarstå. Osby kommun har inte heller beskrivit på vilket sätt
Hässleholms kommun kommer att få lämna synpunkter när det gäller
omfattningen av bebyggelsen vid Skeingesjön. Kommunens synpunkt från
samrådet bör därför kvarstå.

Kommunstyrelsen
Justering

UW LW

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-06-13

2011/1114 212

Kommunstyrelsen

Forts. § 138
Ärendets tidigare beskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-23, § 127 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Hässleholms kommun vidhåller sina synpunkter från samrådsskedet, enligt beslut
i kommunstyrelsen 2012-02-01, § 7, gällande tematiskt tillägg till översiktsplanen
för Osby kommun, landsbygdsutveckling i strandnära lägen.

_____________________
Sänt till:
Osby kommun
Utvecklingsstab
Miljönämnd
Byggnadsnämnd

Kommunstyrelsen
Justering

UW LW

Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-06-13

2011/841 212

Kommunstyrelsen

§ 139
Yttrande över vindbruksplan för Osby kommun utställningsförslag
Beslut
Kommunstyrelsen yttrar till Osby kommun att Hässleholms kommun vidhåller
sitt tidigare yttrande, det vill säga att Hässleholms kommun anser att område 1 är
olämpligt för vindkraft och därför motsätter sig att vindkraftsutbyggnad sker i det.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Reservation
Sverigedemokraternas ledamöter reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
eget yrkande.
Yrkande
Ulf Erlandsson (SD) yrkar ändring av arbetsutskottets förslag till beslut enligt
följande:
”Sverigedemokraterna yrkar på 5 km avstånd från kommungräns med verk under
150 m, respektive 10 km avstånd från kommungräns med verk över 150 m.”
Omröstning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner arbetsutskottets förslag till
beslut bifallet.

Kommunstyrelsen
Justering
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Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-06-13

2011/841 212

Kommunstyrelsen

Forts. § 139
Beskrivning av ärendet
Osby kommun har skickat ut ett förslag till vindbruksplan (tematiskt tillägg till
översiktsplanen) en tredje gång för synpunkter.
I det första skedet, samrådsskedet, internremitterades förslaget Vindbruksplan i
Osby kommun till byggnadsnämnden och miljönämnden. Även kulturnämnden
inkom med yttrande. Byggnadsnämnden hade inte något att erinra mot förslaget.
Nämnden förutsatte dock att, om det blir aktuellt med vindkraftsetablering nära
kommungränsen till Hässleholm (område 1) och det finns motstående
markanvändningsintressen, vindkraftens omgivningspåverkan ska prövas i
detaljplan innan bygglov lämnas eller tillståndsansökan tillstyrks.
Miljönämnden var kritisk mot förslaget och anförde bland annat följande:
Område 1 gränsar till Hässleholms kommun. Det är inte rimligt att vindkraftverk i
Osbys kommun lokaliseras alldeles på gränsen till Hässleholms kommun,
eftersom det innebär en påverkan på miljön och markanvändningen för
fastigheter samt boende i Hässleholms kommun. Samma buffertzoner om minst
500 meter måste gälla för bostads- och fritidshus även i vår kommun. Det är
mycket positivt att samråd med grannkommun kommer att ske vid uppförande av
vindkraftverk inom 5 kilometer från kommungränsen.
Kulturnämnden anförde bland annat följande. Kulturnämnden anser det
föreslagna sydvästliga vindkraftområdet (område nr 1) som olämpligt för
vindkraftsetableringar. Detta område är beläget endast cirka 3 kilometer från
riksintresseområdet runt Skeinge säteri och Skeingesjön. Detta är ett av två
områden i Hässleholms kommun som har ett särskilt skyddsbehov. En etablering
här skulle innebära att vindkraftverken helt kommer att dominera landskapsbilden
i riksintresseområdet, eftersom vindkraftverkens proportioner tydligt överträffar
andra landskapselement på avstånd upp till 5 kilometer.
I samrådsskedet yttrade Hässleholms kommun därför följande till Osby kommun:
På de av kulturnämnden och miljönämnden angivna grunderna anser Hässleholms
kommun att område 1 är olämpligt får vindkraft och motsätter sig därför att
vindkraftsutbyggnad sker i det.”

Kommunstyrelsen
Justering

UW LW

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-06-13

2011/841 212

Kommunstyrelsen

Forts. § 139

I nästa skede, i utställningsförslaget 2011-09-15, fanns område nr 1 fortfarande
med och Osby kommun svarade att man ansåg att 3 km var ett tillräckligt avstånd
för samråd vid kommungränsen.
Hässleholms kommun vidhöll därför sitt tidigare yttrande.
Osby kommun ställer nu återigen ut vindbruksplanen, eftersom man lyft in ett
tidigare borttaget område (nr. 4) i norra delen av Osby kommun. Det kan
konstateras att Osby kommun inte heller nu har tagit bort område nr 1 i förslaget.
Dock tillmötesgår man synpunkten att söka samråd vid placering inom 5 km från
kommungräns. Osby kommun kommer dock att överlåta samrådsförfarandet till
den sökande. Det är därför mycket osäkert om samrådet kommer att göra någon
egentlig skillnad när det gäller Hässleholms kommuns möjlighet att påverka
vindkraftsetableringarna i område 1.
Ärendets tidigare beskrivning
Kommunstyrelsens arbetsutskott 2012-05-30, § 136 beslutar att föreslå
kommunstyrelsen följande beslut:
Kommunstyrelsen yttrar till Osby kommun att Hässleholms kommun vidhåller
sitt tidigare yttrande, det vill säga att Hässleholms kommun anser att område 1 är
olämpligt för vindkraft och därför motsätter sig att vindkraftsutbyggnad sker i det.

_____________________
Sänt till:
Utvecklingsstab
Miljönämnd
Byggnadsnämnd
Osby kommun

Kommunstyrelsen
Justering
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Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-06-13

2012/530 100

Kommunstyrelsen

§ 148
Rättegångsfullmakt för ställföreträdande
kommunchef
Beslut
Ställföreträdande kommunchef Bengt-Arne Persson eller den han i sitt ställe
förordnar befullmäktigas att vid domstolar och övriga myndigheter utföra och
bevaka Hässleholms kommuns talan med behörighet enligt 12 kap 14 §
rättegångsbalken, varvid fullmakten jämväl omfattar rätt att utkvittera handlingar
och träffa uppgörelse utom domstol. Fullmakten gäller från och med 2012-06-13.
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Bengt-Arne Persson är ställföreträdande kommunchef. Rättegångsfullmakt
behöver utfärdas för honom.

_____________________
Sänt till:
BAP
Kanslichef
Kommunjurist

Kommunstyrelsen
Justering
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Utdraget bestyrkes
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-06-13

2012/532 281

Kommunstyrelsen

§ 149
Avtal mellan kommunledningskontoret och
Hässleholm Teknik AB (HTAB)
Beslut
Kommunstyrelsen uppdrar åt stf. kommunchef att teckna avtal mellan
kommunledningskontoret och HTAB för tiden 2012-07-01 – 2012-12-31
Omedelbar justering
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontorets tekniska avdelning har tillsammans med HTAB
upprättat avtalsförslag baserat på Aff 99 innehållande ”Underlag och kontrakt
avseende fastighetsskötsel, städning, yttre skötsel av gator park/mark och
kommunala fastigheter”.
Avtalsområdet är mycket digert och komplext och avtal mellan parterna ska vara
tecknat senast 2012-06-30. Med anledning härav föreslår tekniska avdelningen att
avtal initialt tecknas mellan kommunledningskontoret och HTAB gällande
tidsperioden 2012-07-01 – 2012-12-31. Under denna tidsperiod finns det
möjlighet för parterna att göra justeringar i avtalet inför 2013.

_____________________
Sänt till:
Teknisk avdelning
HTAB
Stf. kommunchef

Kommunstyrelsen
Justering
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Utdraget bestyrkes
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