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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

ADM 29/2008

2

§ 72

Områdena Hästveda och Norra Sandby
Ansökan om nätkoncession
Beslut

Byggnadsnämnden har ingen erinran mot förslaget.
Beskrivning av ärendet

Hästveda och Norra Sandby har tillförts Brittedals elnätsverksamhet.
Brittedals Elnät Ekonomiska förening har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om
nätkoncession för område, avseende rätt att dra fram nya högspänningsledningar för
högst 24 kV samt lågspänningsledningar inom område Hästveda och Norra Sandby.
Brittedal önskar att tiden för de nya nätkoncessionerna för Hästveda och Norra Sandby
sätts till samma datum som för huvudkoncessionen, det vill säga till den 13 april 2030.
Energimarknadsinspektionen har i remiss den 4 mars 2008 gett kommunen möjlighet att
yttra sig över ansökan.
Avdelningschef Roger Larsson föredrar ärendet.
_____________________

Sänt till:
Energimarknadsinspektionen
Länsstyrelsen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

ADM 27/2008

3

§ 73

Hässleholm 88:51
Utökning av golfbana – anhållan om yttrande
Beslut

Byggnadsnämnden är beredd att medverka till att golfklubben kan öka golfbanan till en
par 71-bana. Ärendet är dock ej slutligt handlagt. Golfklubben skall redovisa alternativa
möjligheter.
Beskrivning av ärendet

Hässlegårdens Golfklubb har i skrivelse den 1 februari 2008 ställt fråga om utökning av
befintlig golfbana. Förslaget innebär att allmän platsmark, avsedd för fornlämningar i
gällande detaljplan, tas i anspråk till golfverksamheten. Kommunens
exploateringsavdelning har den 6 mars 2008 anhållit om byggnadsnämndens yttrande.
Avdelningschef Roger Larsson föredrar ärendet.
Beslutsgång

Beredningens beslutsförslag: Byggnadsnämnden bedömer att förslaget inte är lämpligt.
Träddungen är allmän platsmark som är viktig för närboende.
Förslaget kräver en ändring av detaljplanen.
Yrkande: Ordföranden Arne Elowson (c) yrkar att byggnadsnämnden är beredd att
medverka till att golfklubben kan öka golfbanan till en par 71-bana. Ärendet är dock ej
slutligt handlagt. Golfklubben skall redovisa alternativa möjligheter.
Ordföranden ställer proposition på beredningens beslutsförslag och Elowsons yrkande
och finner att nämnden beslutat enligt yrkandet.
_____________________

Sänt till:
Exploateringsavdelningen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

ADM 31/2008

§ 74

Gatunamnet Vassgatan, Vinslöv
Beslut

Byggnadsnämnden fastställer gatunamnet Vassgatan.
Beskrivning av ärendet

Nya tomter har bildats inom kvarteret Vasskanten i Vinslövs tätort. För att kunna
genomföra adressering inom området föreslår stadsbyggnadskontoret gatunamnet
Vassgatan.
Avdelningschef Roger Larsson föredrar ärendet.
_____________________

Sänt till:
Kart- och GIS-avdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

PLAN 3/2008

§ 75

Del av Hässleholm 87:6 (Nytorget)
Detaljplan
Beslut

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan för del av
Hässleholm 87:6 (Nytorget) samt att samråda om förslaget med berörda.
Beskrivning av ärendet

Kommunens exploateringsavdelning har den 26 februari 2008 beställt en ändring av
detaljplanen för genomförande av fastighetsbildning. Fastighetsbildningen skall delvis
genomföras som tredimensionell.
Avdelningschef Roger Larsson föredrar ärendet.
_____________________

Sänt till:
Plan- och byggavdelningen
Exploateringsavdelningen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

PLAN 5/2008

§ 76

Ballingslöv 1:3
Hävande av detaljplan
Beslut

Stadsbyggnadskontoret får i uppdrag att upprätta ett förslag till hävande av
detaljplan.
Planarbetet påbörjas när planavtal tecknats.

Beskrivning av ärendet

Patrik Köhn har i skrivelse daterad den 25 mars 2008 ansökt om hävande av
detaljplanen på del av fastigheten Ballingslöv 1:3.
Avdelningschef Roger Larsson föredrar ärendet.
_____________________

Sänt till:
Plan- och byggavdelningen
Patrik Köhn
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

PLAN 24/2007

§ 77

Midgård m.fl., Hässleholm
Detaljplan (tilläggsbestämmelse för skydd av kulturmiljövärden)

Beslut

Byggnadsnämnden tackar för informationen.
Beskrivning av ärendet

Avdelningschef Roger Larsson redovisar underlaget som tagits fram för fortsatt
planarbete.
Ärendets tidigare behandling

HSB Skåne har den 31 augusti 2007 ansökt om bygglov för ombyggnad av balkonger.
Byggnadsnämnden beslöt den 11 december 2007 om anstånd med avgörandet om lov
till dess att planarbetet avslutats.
Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan. Syftet med
detaljplanen är att ta fram tilläggsbestämmelse för skydd av kulturmiljövärden.
_____________________

Sänt till:
Plan- och byggavdelningen
HSB Skåne
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

STRD 8/2008

8

§ 78

Verum 4:20
Dispens från strandskyddet för utökning av tomtmark
Beslut

Dispens medges från bestämmelserna om strandskydd för Vieån, i enlighet med
ansökan och situationsplan, för utökning av tomtmark (miljöbalken 7 kapitlet 18 §).
Som tomtplatsavgränsning gäller markering på karta.
Skäl för beslutet

Särskilda skäl för att medge dispens från strandskyddet anses föreligga. Den
föreslagna tomtgränsen följer en topografiskt naturlig avgränsning. Aktuellt
markområde har lång hävd som tomtmark till fastigheten.
Åtgärden bedöms inte ha några negativa konsekvenser för friluftslivet eller växt- och
djurlivet. Fastigheten ligger inom riksintresse för naturvården.
Byggnadsnämnden finner vidare att åtgärden inte strider mot kommunens översiktsplan
eller mot bestämmelserna om hushållning av mark- och vatten-resurserna i 3 kap.
miljöbalken.
Beskrivning av ärendet

Gunilla Blom har den 17 mars 2008 ansökt om dispens från strandskyddet för Vieån.
Strandskyddet är fast avgränsat och följer fastighetsgränserna och inte den branta brink
som utgör den naturliga gränsen mellan tomtmark och strandäng. Strandängen är
skyddsklassad enligt kommunens naturvårdprogram från 2005. Förslaget innebär att
fastighetsgränsen flyttas närmre Vieån.
Genom fastighetsregleringen kommer fastighetsgränsen att överensstämma med den
naturliga och hävdade tomtgränsen. Kommunekolog Lars-Erik
Williams har underhand meddelat att regleringen inte har någon påverkan på flora eller
fauna.
Avdelningschef Roger Larsson föredrar ärendet.
Avgift

2 160 kronor
Faktura översänds senare.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2008-04-08

Diarienummer

STRD 8/2008

Forts. § 78

Upplysningar

Detta beslut är giltigt i två år från dagen för beslut om dispens från
strandskyddsbestämmelserna.
Sökanden upplyses om att Naturvårdsverket kan överklaga beslutet.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän Naturvårdsverkets tid för att
överklaga löpt ut (tre veckor från den dag då ärendet kom in till
Naturvårdsverket).
_____________________

Sänt till:
Gunilla Blom
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöenheten, 205 15 Malmö
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

STRD 18/2006

10

§ 79

Hörja 8:7
Strandskyddsdispens för nybyggnad av enbostadshus –
överklagande till Miljödomstolen
Beslut

Byggnadsnämnden godkänner ordförandens överklagande till Miljödomstolen.
Ordföranden får i uppdrag att komplettera överklagandet och utveckla
byggnadsnämndens talan till miljödomstolen.
Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har i beslut den 13 mars 2008 upphävt den meddelade
strandskyddsdispensen. Ordföranden Arne Elowson har den 1 april 2008 överklagat
länsstyrelsens beslut till Miljödomstolen.
Avdelningschef Roger Larsson föredrar ärendet.
Sammanträdet ajournerades kl. 14.15-14.25. Därefter återupptas samman-trädet.
Ärendets tidigare behandling

Andreas Gunnarsson har den 22 augusti 2006 ansökt om dispens från strandskyddet för
nybyggnad av enbostadshus.
Byggnadsnämnden beslöt den 12 juni 2007 att medge dispens från miljöbalkens
bestämmelser om strandskydd.
Naturvårdsverket har den 17 juli 2007 överklagat byggnadsnämndens beslut till
länsstyrelsen. Byggnadsnämnden beslöt den 11 september 2007 att vidhålla sitt tidigare
beslut.
Beslutsgång

Beredningens beslutsförslag: Byggnadsnämnden godkänner ordförandens överklagande
till miljödomstolen. Ordföranden får i uppdrag att komplettera överklagandet och
utveckla byggnadsnämndens talan till miljödomstolen.
Yrkande: Leif Nilsson (s) yrkar att överklagandet skall återkallas.
Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att nämnden beslutat enligt
beredningens beslutsförslag.
_____________________

Sänt till: Miljödomstolen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

STRD 10/2008

11

§ 80

Ubbalt 1:7
Dispens från strandskyddet för nybyggnad av enbostadshus
samt anläggande av del av infart
Beslut

Dispens medges från bestämmelserna om strandskydd för Vittsjön, i enlighet med
ansökan och situationsplan, för nybyggnad av enbostadshus samt anläggande av del av
infart (miljöbalken 7 kapitlet 18 §).
Skäl för beslutet

På tomten finns idag ett fritidshus och förslaget innebär en ersättningsbyggnad.
Byggnadsnämnden bedömer därmed att särskilda skäl finns att medge dispens från
strandskyddet.
De eventuella negativa konsekvenserna för friluftslivet samt växt- och djurlivet, men
hänsyn till befintliga förhållanden, förändras inte med ersättningsbyggnadens
uppförande. Inga befintliga formella skydd för natur- eller friluftsvärden finns utöver
strandskyddet.
Byggnadsnämnden finner vidare att åtgärden inte strider mot kommunens översiktsplan
eller mot bestämmelserna om hushållning av mark- och vatten-resurserna i 3 kap.
miljöbalken.
Beskrivning av ärendet

Veronica Jensen har den 4 april 2008 ansökt om dispens från strandskyddet för
nybyggnad av enbostadshus samt del av infart. Fastigheten är belägen inom område
som omfattas av miljöbalkens bestämmelser om strandskydd.
Bygglovhandläggare Robert Samuelsson föredrar ärendet.
Avgift

1 350 kronor
Faktura översänds senare.
Upplysningar

Detta beslut är giltigt i två år från dagen för beslut om dispens från
strandskyddsbestämmelserna.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

STRD 8/2008

Forts. § 80

Sökanden upplyses om att Naturvårdsverket kan överklaga beslutet.
Byggnadsarbetena får inte påbörjas förrän Naturvårdsverkets tid för att
överklaga löpt ut (tre veckor från den dag då ärendet kom in till
Naturvårdsverket).
_____________________

Sänt till:
Veronica Jensen
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöenheten, 205 15 Malmö
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

BLOV 157/2008

13

§ 81

Chucken 3 och 4, Tyringe
Bygglov för ändrad användning till arena (airsoftgun), kontor
och butik
Beslut

Bygglov beviljas i enlighet med föreliggande handlingar och bilaga (Beslut
bygglov/rivningslov).
All verksamhet skall ske inomhus.
Skäl för beslutet

Byggnadsnämnden bedömer att verksamheten överensstämmer med detaljplanens
bestämmelser om småindustri.
Förslaget bedöms inte vara till sådan olägenhet för berörda grannar att bygglov inte kan
beviljas.
Beskrivning av ärendet

SEKUBE HB har den 26 februari 2008 ansökt om bygglov för ändrad användning till
arena för airsoftgun, kontor och butik. För fastigheten gäller detaljplan för
småindustriändamål.
Berörda grannar har beretts tillfälle yttra sig och fastighetsägarna till Chucken 5 och 8
samt Tyringemölla 1:11 har erinrat mot åtgärden. Fastighetsägaren till Kulhammaren 3,
som inte bedöms vara berörd av förslaget, har erinrat mot åtgärden.
Miljökontoret har i yttranden den 7 april 2008 inget att erinra under vissa
förutsättningar. Tillgänglighetskonsulten har i yttrande den 7 april 2008 framfört
synpunkter. Dessa kommer att behandlas i samband med bygganmälan.
Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig i tjänstutlåtande daterat den 7 april 2008.
Avdelningschef Roger Larsson föredrar ärendet.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Forts. § 81

Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

BLOV 157/2008

14

Avgift

Bygglovavgift:
891 kronor
Bygganmälanavgift:
972 kronor
Bygganmälanavgiften debiteras i förskott och kan under vissa förutsättningar
återbetalas.
Faktura översänds senare.
Upplysningar

1. Byggnadsarbeten får ej påbörjas förrän byggsamråd hållits och beslut om eventuell
kontrollplan tagits. De tekniska egenskapskraven är ej granskade i bygglovet. Tag
kontakt med stadsbyggnadskontoret för eventuellt byggsamråd.
2. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från denna dag.

Beslutet kan överklagas

Hur man överklagar framgår av följebrevet.
_____________________

Sänt till:
SEKUBE HB
Syster Hulda Englunds Stiftelse, Tyringemölla 1:11 (rek+mb)
Per och Marie Månsson, Chucken 8 (rek+mb)
Johan Berglund, Chucken 5 (rek+mb)
Cecilia Bäck, Kulhammaren 3 (rek+mb)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

BLOV 69/2008

§ 82

Knutstorp 1:3
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt
komplementbyggnad (garage/förråd/värmecentra)
Beslut

Byggnadsnämnden delegerar till bygglovhandläggare Robert Samuelsson att pröva
bygglovet när berörda myndigheter hörts utan erinran.
Skäl för beslutet

Förslaget bedöms inte vara till sådan olägenhet för berörd granne att bygglov inte kan
beviljas.
Beskrivning av ärendet

Ann-Marie Boyle har den 28 januari 2008 ansökt om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus samt komplementbyggnad (garage/förråd/värmecentral)
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område och utanför samlad bebyggelse.
Berörda grannar har beretts tillfälle yttra sig och fastighetsägarna till
Knutstorp 1:2 har erinrat mot åtgärden.
Stadsbyggnadskontoret har yttrat sig i tjänstutlåtande daterat den 8 april 2008.
Bygglovhandläggare Robert Samuelsson föredrar ärendet.

_____________________

Sänt till:
Ann-Marie Boyle
Gunhild Jönsson och Kristin Jönsson, Knutstorp 1:2 (för kännedom)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

BLOV 104/2008

16

§ 83

Vesslan 9, Tyringe
Bygglov för nybyggnad av industribyggnad
Beslut

Bygglov beviljas i enlighet med föreliggande handlingar och bilaga (Beslut
bygglov/rivningslov).
Beskrivning av ärendet

Jacek Nowakowski har den 15 februari 2008 ansökt om bygglov för nybyggnad av
industribyggnad. Förslaget följer gällande detaljplan.
Avgift

Bygglovavgift:
12 960 kronor
Bygganmälanavgift: 15 120 kronor
Bygganmälanavgiften debiteras i förskott och kan under vissa förutsättningar
återbetalas.
Faktura översänds senare.
Upplysningar

1. Byggnadsarbeten får ej påbörjas förrän byggsamråd hållits och beslut om eventuell
kontrollplan tagits. De tekniska egenskapskraven är ej granskade i bygglovet. Tag
kontakt med stadsbyggnadskontoret för eventuellt byggsamråd.
2. Miljöfarlig verksamhet kan vara anmälnings- eller tillståndspliktig enligt 21 §
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Kontakta
miljönämnden för ytterligare information.
3. Sökanden upplyses om att åtgärden kräver utsättning av sakkunnig med
mätningskompetens enligt mätningskungörelsen.
4. Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom
fem år från denna dag.
_____________________

Sänt till:
Jacek Nowakowski

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

BLOV 111/2008

§ 84

Ubbalt 1:7
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och
komplementbyggnad (garage) samt rivning av befintlig
byggnad
Beslut

Byggnadsnämnden delegerar till bygglovshandläggare Robert Samuelsson att pröva
bygglovet när miljönämnden hörts utan erinran.
Beskrivning av ärendet

Veronica Jensen har den 12 februari 2008 ansökt om bygglov för nybyggnad av
enbostadshus och komplementbyggnad (garage) samt rivning av befintlig byggnad.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område men inom område som omfattas
av miljöbalkens bestämmelser om strandskydd. Byggnadsnämnden har vid dagens
sammanträde § 80 medgett dispens från strandskyddet.
Berörda grannar har beretts tillfälle yttra sig och har inte erinrat mot åtgärden.
Miljönämnden har ännu inte inkommit med yttrande.
Bygglovhandläggare Robert Samuelsson föredrar ärendet.
_____________________

Sänt till:
Veronika Jensen
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

BLOV 667/2007

18

§ 85

Sörby 26:16
Bygglov för ändrad användning till behandlingshem
Beslut

Ärendet återremitteras till stadsbyggnadskontoret för ytterligare utredning.
Beskrivning av ärendet

Bokskogens hem AB har den 20 september 2007 ansökt om bygglov för ändrad
användning till behandlingshem.
Fastigheten är belägen utanför detaljplanerat område. Berörda grannar har beretts
tillfälle yttra sig och fastighetsägarna till Sörby 25:19, 25:72, 34:1 och Torp 4:1 har
erinrat mot åtgärden. Bokskogens HVB har bemött inkomna erinringar.
Räddningstjänsten och Miljönämnden har i yttranden framfört synpunkter.
Avdelningschef Roger Larsson föredrar ärendet. Frågan om tillgänglighet är ännu inte
löst.
_____________________

Sänt till:
Bokskogens hem AB

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

BLOV 152/2008

§ 86

Nösdala 8:10
Bygglov för uppförande av tre vindkraftverk
Beslut

Ärendet återremitteras till stadsbyggnadskontoret i avvaktan på tillägget till
översiktsplanen om vindkraft.
Beskrivning av ärendet

Euolos Vind AB har den 22 februari 2008 ansökt om bygglov för uppsättning av tre
vindkraftverk.
Stadsbyggnadskontoret fick den 14 augusti 2007 i uppdrag att upprätta ett tillägg till
översiktsplanen om vindkraft.
_____________________

Sänt till:
Eulos Vind AB
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

FÖRL 12/2008

20

§ 87

Ekedal 13, Hässleholm
Växtlighet över gatumark
Beslut

Ärendet avskrivs.
Skäl för beslutet

Bristerna har åtgärdats och ärendet är inte längre aktuellt.
Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret har vid besök på platsen den 27 februari 2008 konstaterat brister
i fastighetsunderhållet (växtlighet som inkräktar på gångbanor).
Stadsbyggnadskontoret har i besiktningsprotokoll daterad den 23 mars 2008 anmodat
fastighetsägarna NN att avlägsna och tukta växtligheten så att gångbanorna hålls fria.
Avdelningschef Roger Larsson föredrar ärendet.
_____________________

Sänt till:
NN
Tekniska kontoret
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2008-04-08

FÖRL 18/2007

21

§ 88

Torup 1:22
Ovårdad tomt och fastighet
Beslut

Ärendet överlämnas till länsrätten för prövning av utdömande av ett tredje vite av 30
000 kronor.
Beskrivning av ärendet

Stadsbyggnadskontoret har vid besök på platsen den 4 april 2008 konstaterat att inga
ytterligare åtgärder vidtagits.
Avdelningschef Roger Larsson föredrar ärendet.
Ärendets tidigare behandling

Fastighetsägare är NN.
Stadsbyggnadskontoret har vid besök på platsen konstaterat brister på fastig-heten.
Då inga åtgärder vidtagits beslöt byggnadsnämnden den 10 april 2007 att förelägga NN,
vid ett vite av 30 000 kronor, att senast inom två månad från den dag han tagit del av
beslutet, ha åtgärdat bristerna enligt besiktningsprotokoll den 2 april 2007. Nämnden
beslöt även att förpliktiga NN att utge samma belopp för varje period om två månader,
räknat från fyra månader från den dag han tog del av beslutet, under vilken bristerna
kvarstår.
NN har delgivits byggnadsnämndens beslut om föreläggande den 25 juli 2007. Han har
därefter i skrivelse daterad den 7 augusti 2007 begärt förlängd tid för att åtgärda
bristerna. Stadsbyggnadskontoret har vid besök på platsen konstaterat att viss
upprensning skett. Byggnadsnämnden beslöt den 9 oktober 2007 att medge förlängd tid
till den 12 november 2007 för att åtgärda kvarvarande brister.
Då bristerna inte åtgärdades beslöt byggnadsnämnden den 13 november 2007 att
överlämna ärendet till länsrätten för prövning av vitets utdömande
(30 000 kr).
Den 15 januari 2008 beslutade byggnadsnämnden att överlämna ärendet till länsrätten
för prövning av ytterligare ett vite av 30 000 kr.
_____________________

Sänt till: Länsrätten
NN
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§ 89

Ärenden för kännedom
Beslut

Ärendena läggs till handlingarna.
Beskrivning av ärendet

Föreligger ärenden för kännedom enligt separat lista (bilaga 89).

_____________________
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§ 90

Delegationsbeslut och rapporter
Beslut

Redovisningen godkänns.
Beskrivning av ärendet

Byggnadsnämnden tog del av följande delegationsbeslut och rapporter.
Stadsbyggnadskontorets delegationsbeslut:
1.
Bygglov/rivningslov under tiden 2008-03-01--31
2.
Kontrollplan, slutbevis under tiden 2008-03-01--31
3.
Intyg om laga kraft och om överklaganden kommit in i rätt tid under tiden 200803-01--31
4.
Tillstyrkta fastighetsbildningsärenden 2008-04-08
______

