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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(44) 

2022-02-23 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

övriga 
Utses att justera 

Justeringens plats, tid 
Justerade paragrafer 

Underskrift Sekreterare 

Ordförande 

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2022-02-23, kl. 13.00 - 14.47 
ajournering kl. 14.20 - 14.40 

Kenny Hansson (M), ordförande 
Paul Thurn (SD), 1 :e vice ordförande 
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande, digitalt via Teams 
Andre Lådö (Iill) 
Camilla Lindoff (S) 
Jonas Andersson (S) 
Cecilia Tönning (SD), digitalt via Teams 
Lars Klees (SD) 
Björn Widmark (FV) 

Bengt Troedsson (M) för Erik Aberg-Linner (M) 
Leif Nilsson (S) för Ann Olausson (S) 

Thomas Nilsson (L) 
Hans-Göran Hansson (MP), digitalt via Teams 
Leif Nilsson (S) 
MikkelJönsson Vaerge (SD) 
Jonas Klein (FV) 

Susanne Rönnefeldt Berg, tf förvaltningschef, Marie Nilsson, planchef, 
Katarina Finyak, bygglovschef, Torbjörn Håkansson, miljöchef, Nina Jakobsson, 
planarkitekt, Andre Olbers, trafikplanerare, Martin Tång, planarkitekt, Henry Ahs, 
jurist och Carina Koskinen, sekreterare 
Maria Hästhov, praktikant 
Paul Thurn 

Torsdagen den 3 mars 2022 kl. 08.00 på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
§§ 16 - 32 
§ 26 omedelbart justerad i separat protokoll 
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Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2022-02-23 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2022-03-03 

Datum då anslaget tas ned: 2022-03-31 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 

a~ Sekreterare Carina Koskinen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Närvaro av praktikant 

Fastställelse av föredragningslistan 

Getabocken 4 (Gethornskroken 8), Hässleholm 
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser samt 
marklov för schaktning 

Fridhem 8 (Finjagatan 21), Hässleholm 
Planbesked för Fridhem 8 - positivt planbesked 

Fridhem 8 (Finjagatan 21), Hässleholm 
Detaljplan för Fridhem 8 - uppdrag och samråd 

Badaren 11 (Andra Avenyen 14), Hässleholm 
Planbesked för Badaren 11 - positivt planbesked 

Fridhem 8 (Finjagatan 21), Hässleholm 
Detaljplan för Fridhem 8 - uppdrag och samråd 

Kommuntäckande översiktsplan för Hässleholms kommun 
(ÖP), översyn, aktualisering (KF) och uppdatering 

Uppföljning av tillsyn, miljöavdelningen, 2021 

Tillsynsplan för tillsyn enligt miljöbalken, miljöavdelningen 

Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 
omedelbart justerad i separat protokoll 

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2022 

Yttrande gällande "En säker tillgång till dricksvatten 
av god kvalitet", SOU 2021:81 

Information från förvaltningen 2022 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

§ 16 

§ 17 

§ 18 

§ 19 

§ 20 

§ 21 

§ 22 

§ 23 

§ 24 

§ 25 

§ 26 

§ 27 

§ 28 

§ 29 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Ekonomi, verksamhetsberättelse och bokslut 2021, 
över/underskott 2022 

Delegationsbeslut 2022 

Skrivelser för kännedom 2022 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering ~ 
1W --.---. ;J]d-_..) 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

§ 30 

§ 31 

§ 32 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 16 

Närvaro av praktikant 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner att Maria Hästhov, som studerar till 
miljöstrateg vid högskolan Kristianstad, närvarar vid dagens sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande föreslår att Maria Hästhov får närvara vid dagens sammanträde. 
Maria Hästhov, som studerar till miljöstrateg, praktiserar under fem veckor på 
planavdelningen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 17 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 

Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer föredragningslistan. 

Därefter presenterar sig Martin Tång, nyanställd planarkitekt. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2021-001070 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 18 

Getabocken 4 (Gethornskroken 8), Hässleholm 
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser samt 
marklov för schaktning 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Bygg- och marklov beviljas för sju parkeringsplatser och mur på gårds
plan. 

2. Bygglov beviljas inte för fem parkeringsplatser med direkt utfart till 
Gethornskroken. 

3. Kontrollplanen fastställs och startbesked ges. 
4. Åtgärden får tas i bruk innan slutbesked lämnats. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning i ärendet finner miljö- och stads byggnadsnämnden att 
avvikelse från detaljplan avseende byggnation på mark som inte får bebyggas 
(prickmark) kan anses som liten. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens uppfattning 
är att åtgärden inte kan anses utgöra en betydande olägenhet i den mening som 
avses i PBL (2 kapitlet 9 §plan-och bygglagen) . Parkeringsplatser med laddstolpar 
är en ny företeelse som bedöms utgöra lämpligt komplement till den användning 
som bestämts i detaljplanen samt att förslaget tillgodoser ett angeläget gemensamt 
behov som avses i PBL (9 kapitlet 31c§ första och andra stycket. Åtgärden anses 
uppfylla allmänt intresse. 

Gällande förslagets av de fem stycken parkeringsplatser som skulle ha direkt utfart 
till Gethornskroken görs en bedömning att dessa inte kan ses som en liten 
avvikelse enligt PBL 9 kap 31 c§ då dess placeringar utgör en trafikfara och kan 
komma att hindra fotgängare 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig skriftligt mot beslutet enligt bilaga. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2021-001070 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 18 

Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD) och Lars Klees (SD) reserver sig mot be
slutet. 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD) yrkar att ansökan om bygglov för anordnande av parkeringsplat
ser samt marklov för schaktning beviljas. 
Lars Klees (SD), Cecilia Tönning (SD) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till 
Paul Thurns förslag till beslut. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till den del av ansökan som rör schaktning och 
bygglov för parkeringsplatser på innergården. 
Bengt Troedsson (M), Andre Lådö (KD), Camilla Lindoff (S), Jonas Andersson (S) 
och Leif Nilsson (S) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och stads bygg
nadsnämnden bifallit Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Som huvudförslag utses Kenny Hanssons förslag till beslut. För att utse motför
slag ställs de andra förslagen mot varandra i en kontrapropositionsvotering. 

Följande beslutsförslag godkänns: "Den som vill att Paul Thurns förslag till beslut 
utses till motförslag röstar ja. Den som vill att Björn Widmarks förslag till beslut 
utses till motförslag röstar nej". 

6 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 4 avstår. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), 
Andre Lådö (KD), Cecilia Tönning (SD) och Lars K.lees (SD). 

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV). 

Följande avstår: Camilla Lindoff (S), Jonas Andersson (S), Leif Nilsson (S) och 
Kenny Hansson (M). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2021-001070 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 18 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed utsett Paul Thurns förslag till be
slut till motförslag. 

I huvudvoteringen godkänns följande voteringsproposition: "Den som vill bifalla 
Kenny Hanssons förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Paul Thurns för
slag till beslut röstar nej." 

6 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 1 avstår. 

Följande röstar ja: Bengt Troedsson (M), Andre Lådö (KD), Camilla Lindoff (S), 
Jonas Andersson (S), Leif Nilsson (S) och Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), Cecilia Tönning (SD) och 
Lars Klees (SD). 

Följande avstår: Björn Widmark (FV). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därmed bifallit Kenny Hanssons förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Bostadsrättsföreningen HSB Brf Gethornet (737000-1195), har 
den 10 september 2021 inkommit med ansökan om bygglov för bygglov för 
anordnande av tolv parkeringsplatser samt marklov för schaktning. 

Förslaget är inte förenligt med kraven avseende trafiksäkerhet och bevarande av 
stadens grönytor i antagna "Trafikstrategier 2030 för Hässleholms kommun". 

Förvaltning har skickat ut ärendet till grannehörande då det är planstridigt samt 
kungjort grannehörandet i lokalpress. Inga yttranden har inkommit. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 14 februari 2022. Bygglovschef Katarina Finyak föredrar ärendet. 

Mi/jä- och stadsbggnadsfo·rvaltningens fa"rslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov för anordnande av 
parkeringsplatser samt marklov för schaktning. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2021-001070 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 18 

Skäl flir det flireslagna beslutet: 
Åtgärden medför att reducerad trafiksäkerhet samt att grönytor minskas. Förslaget 
är planstridigt då byggnation av mur föreslås på mark som inte får bebyggas. 

Vid en samlad bedömning finner byggnadsnämnden att avvikelsen från 
detaljplanen inte är liten och därmed inte förenlig med detaljplanens syfte (såsom 
avses i plan- och bygglagen, PBL, 9 kapitlet 31 b §). 

Föreslagna parkeringsplatser likställs med annan anläggning med hänvisning till 
Plan- och bygglag (PBL) 8 kap. 3 § Stycke 1, 16 kap. 2 § stycke 1 varför förslaget 
inte bedöms vara förenligt med 8 kap. 1 § stycke 1 och 3 samt 8 kap. 4 § stycke 2, 
3, 4 och 7. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänskjuter 2022-01-12, § 2, 
beslutet i ärendet till miljö- och stads byggnadsnämnden. 

Kenny Hansson (M) yrkar att beslutet i ärendet hänskjuts till miljö- och stads
byggnadsnämnden. 
Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till 
beslut. 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Kenny Hanssons yrkande och fin
ner att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott bifallit Kenny Hanssons 
yrkande. 

Avgift enligt taxa år 2021 

Lovavgift (HF1): 8 142 kronor. Efter reducering med 5/5: 0 kronor 
Startbesked (HF2): 4 712 kronor. Ingen reducering. 
Kommunicering: 1 071 kronor. Efter reducering med 5/ 5: 0 kronor 
Kungörelse: 3 865 kronor (3 092 kronor + moms 773 kr) Efter reducering med 
5/5: 0 kronor 

Avgift enligt taxan: 4 712 kronor 
Faktura översänds separat 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2021-001070 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 18 

Upplysningar 

På grund av att nya regler om förbud av verkställighet innan ett beslut har vunnit 
laga kraft har införts i förvaltningslagen, har det införts bestämmelser i plan- och 
bygglagen, PBL, som särskilt reglerar verkställbarheten av lovbeslutet. 

Lagändringen i PBL innebär att från och med den 1 juli 2018 får beslut om bygg-, 
rivnings- och marklov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kun
gjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas 
även om det inte har fått laga kraft. Att verkställa innebär att beslutad åtgärd ge
nomförs, dvs att påbörja bygg-, rivnings- eller markarbeten. 

Syftet med lagändringen är att ge berörda sakägare tid att lämna in en överklagan 
innan beslutet verkställs. På så sätt kommer byggherren lättare kunna ta reda på 
om åtgärden är överklagad innan denne avgör om åtgärden ska påbörjas. Det möj
liggör även för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet hos 
länsstyrelsen innan byggherren påbörjar åtgärden. Om beslutet inhiberas innebär 
det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat. 

Efter fyra veckor får arbetet påbörjas på egen risk innan detta beslut har vunnit 
laga kraft, se första stycket. Vid ett överklagande kan överprövande instans upp
häva detta beslut. 

Lovet och startbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet om bygglov har vunnit laga 
kraft. 

När byggnadsverket är uppfört ska du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnads
förvaltningen för kontroll av att det stämmer med givet lov och eventuella villkor i 
startbeskedet. 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar samt information om förenklad delgivning framgår av följe
brevet. 

Sänt till: 
Bostadsrättsföreningen HSB Brf Gethornet,  

Miljö- och stadsbyggnads nämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2021-001514 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 19 

Frid hem 8 (Finjagatan 21 ), . Hässleholm 
Planbesked för Fridhem 8 - positivt planbesked 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning av Fridhem 8. 

Skäl för beslutet 

Fastigheten bedöms kunna prövas för planläggning med möjligheter att både bi
behålla fastighetens kulturvärden och tillåta en mer flexibel användningen. 

Beskrivning av ärendet 

HIBAB har den 25 november 2021 ansökt om planbesked för fastighet Fridhem 8 
i syfte att utöka befintlig användning för skola till att även innefatta bostäder och 
kontor. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 2 februari 2022. 

Planarbetet kan tidigast påbörjas fjärde kvartalet år 2022 och bedöms kunna antas 
under fjärde kvartalet år 2024. Denna tidplan gäller under förutsättning att ett 
planavtal har undertecknats. 

Avgift för planbesked tas ut i enligt kommunfullmäktige antagen taxa. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-08, § 14, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att lämna positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning av F ridhem 8. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 19 

Upplysningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2021-001514 

Enligt plan- och bygglagen 13 kapitlet 2§ får beslutet inte överklagas. 

Sänt till: 
HIBAB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2022-000120 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 20 

Frid hem 8 (Finjagatan 21 ), Hässleholm 
Detaljplan för Fridhem 8 - uppdrag och samråd 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till detaljplan för Fridhem 8 baserat på PlanPM daterat 
den 2 februari 2022 och att samråda om planförslaget med berörda. 

2. Ärendet anses överensstämma med kommunfullmäktiges beslut avseende 
översiktsplanen eller motsvarande översiktligt beslutsunderlag och det är var
ken av principiell betydelse, av större vikt eller kan antas medföra en bety
dande miljöpåverkan, varför detaljplanen enligt reglemente kan antas i miljö
och stadsbyggnadsnämnden. 

3. Om planavtal inte undertecknas inom i avtalet stipulerad tid får ärendet 
avskrivas. 

Skäl för beslutet 

Fastigheten bedöms kunna prövas för planläggning med möjligheter att både bi
behålla fastighetens kulturvärden och tillåta en mer flexibel användningen. 

Beskrivning av ärendet 

HIBAB har den 25 november 2021 ansökt om planbesked för fastighet Fridhem 8 
i syfte att utöka befintlig användning för skola till att även innefatta bostäder och 
kontor. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 2 februari 2022. 

Planarbetet kan tidigast påbörjas fjärde kvartalet år 2022 och bedöms kunna antas 
under fjärde kvartalet år 2024. Denna tidplan gäller under förutsättning att ett 
planavtal har undertecknats. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2022-000120 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 20 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har bedömt att planförslaget inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken. 

Detaljplanen handläggs genom standardförfarande. Miljö- och stadsbyggnads
nämnden fattar beslut inför uppdrag/ granskning samt vid antagande. 

Planarbetet påbörjas efter att ett planavtal har upprättats. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-08, § 15, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till detaljplan för Fridhem 8 baserat på PlanPM daterat 
den 2 februari 2022 och att samråda om planförslaget med berörda. 

2. Ärendet anses överensstämma med kommunfullmäktiges beslut avseende 
översiktsplanen eller motsvarande översiktligt beslutsunderlag och det är var
ken av principiell betydelse, av större vikt eller kan antas medföra en bety
dande miljöpåverkan, varför detaljplanen enligt reglemente kan antas i miljö
och stadsbyggnadsnämnden. 

3. Om planavtal inte undertecknas inom i avtalet stipulerad tid får ärendet 
avskrivas. 

Sänt till: 
HIBAB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2021-001403 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 21 

Badaren 11 (Andra Avenyen 14), Hässleholm 
Planbesked för Badaren 11 - positivt planbesked 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden lämnar positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning av Badaren 11. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ändringen av detaljplan över
ensstämmer med kommunens strategiska dokument, och ser positivt på att bredda 
användningsområdena för fastigheten genom att pröva centrumändamål. 

Planområdets centrala läge gör att det lämpar sig väl för verksamheter som behö
ver ligga centralt och som ska vara lätta att nå för många människor. 

Beskrivning av ärendet 

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har den 5 november 2021 ansökt om plan
besked för Badaren 11 i syfte att pröva centrumändamål på fastigheten, som ett 
tillägg till kontorsändamål som gällande detaljplan medger. Avsikten är att möjlig
göra utveckling av fastigheten med mer publikt riktade verksamheter och service. 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 2 februari 2022. Planarbetet kan tidigast påbörjas fjärde kvartalet år 2022 och 
bedöms kunna antas under andra kvartalet år 2024. Denna tidplan gäller under 
förutsättning att ett planavtal har undertecknats. Avgift för planbesked kommer 
tas ut enligt gällande timtaxa. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-08, § 16, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att lämna positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning av Badaren 11. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 21 

Upplysningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2021-001403 

Enligt plan- och bygglagen 13 kapitlet 2§ får beslutet inte överklagas. 

Sänt till: 
Läns försäkringar Göinge-Kristians tad 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2022-000109 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 22 

Badaren 11 (Andra Avenyen 14), Hässleholm 
Detaljplan för Badaren 11 - uppdrag och samråd 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till detaljplan för Badaren 11 baserat på PlanPM daterat 
den 2 februari 2022 och att samråda om planförslaget med berörda. 

2. Ärendet anses överensstämma med kommunfullmäktiges beslut avseende 
översiktsplanen eller motsvarande översiktligt beslutsunderlag och det är var
ken av principiell betydelse, av större vikt eller kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, varför detaljplanen enligt reglemente kan antas i miljö- och 
stads byggnadsnämnden. 

3. Om planavtal inte undertecknas inom i avtalet stipulerad tid får ärendet avskri
vas. 

Beskrivning av ärendet 

Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad har den 5 november 2021 ansökt om detalj
plan för Badaren 11 för att möjliggöra utveckling av fastigheten med mer publikt 
riktade verksamheter och service. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 2 februari 2022 som förvaltningens förslag till beslut grundas på. 

Syftet med detaljplanen är att pröva centrumändamål inom fastigheten Badaren 11, 
som ett tillägg till kontorsändamål som gällande detaljplan medger. 

Miljö- och stadsbyggnads förvaltningen har bedömt att planförslaget inte kan antas 
medföra någon betydande miljöpåverkan enligt 6 kapitlet 11 § miljöbalken. 

Detaljplanen handläggs genom standardförfarande. Miljö- och stadsbyggnads
nämnden fattar beslut inför uppdrag/ granskning samt vid antagande. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2022-000109 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 22 

Planarbetet påbörjas efter att ett planavtal har upprättats. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-08, § 17, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

4. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till detaljplan för Badaren 11 baserat på PlanPM daterat 
den 2 februari 2022 och att samråda om planförslaget med berörda. 

5. Ärendet anses överensstämma med kommunfullmäktiges beslut avseende 
översiktsplanen eller motsvarande översiktligt beslutsunderlag och det är var
ken av principiell betydelse, av större vikt eller kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan, varför detaljplanen enligt reglemente kan antas i miljö- och 
stads byggnadsnämnden. 

6. Om planavtal inte undertecknas inom i avtalet stipulerad tid får ärendet avskri
vas. 

Sänt till: 
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

BN 2017-000012 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 23 

Kommuntäckande översiktsplan för Hässleholms 
kommun (ÖP), översyn, aktualisering (KF) och 
uppdatering 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Område 1, Nävlingeåsen, stryks som utpekat område för vindkraftverk. 

2. Ställningstagande läggs till om att kommunen på längre sikt bör verka för en 
omdragning av väg 11 7 utanför Bjärnum och Vittsjö. 

3. Ställningstaganden läggs till om att kommunen på längre sikt bör verka för 
etablering av nya tågstationer i samtliga orter som ligger längs med befintlig 
prnvag. 

Reservationer 

Paul Thurn (SD) reserverar sig skriftligen till förmån för eget förslag rörande 
punkt 1 i kontrapropositionsvoteringen. 
Lars Klees (SD) och Camilla Tönning (SD) reserverar sig till förmån för 
Paul Thurns förslag rörande punkt 1 i kontrapropositionsvoteringen. 

Camilla Lindoff (S),Jonas Andersson (S), Leif Nilsson (S) och Lars Olsson (C) 
reserverar sig mot huvudbeslutet gällande punkt 1. 

Paul Thurn (SD), Lars K.lees (SD), Cecilia Tönning (SD) reserverar sig mot beslu
tet gällande tilläggsyrkandet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Andre Lådö (KD) och Björn Widmark (FV) avstår från att delta i beslutet rörande 
tilläggsyrkandet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

BN 2017-000012 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 23 

Yrkanden 

Björn Widmark (FV) och Kenny Hansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets för
slag till beslut. 

Camilla Lindoff (S) yrkar avslag till punkt 1 och bifall till punkt 3. 
Jonas Andersson (S), Leif Nilsson (S) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till 
Camilla Lindoffs förslag till beslut. 

Paul Thurn (SD) yrkar att punkt 1 revideras så att område 1, 2 och 3 stryks som 
utpekade områden för vindkraftverk samt att ordet "ska" byts ut mot "bör" på si
dan 264 under rubriken "Elektronisk kommunikation - Fiber". 
Lars Klees (SD) och Cecilia Tönning (SD) yrkar bifall till Paul Thurns förslag till 
beslut. 

Omröstning 

Ordförande konstaterar att det finns tre förslag till beslut gällande punkt 1 och 
ställer dessa mot varandra. Ordförande finner att miljö- och stads byggnadsnämn
den bifallit arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Arbetsutskottets förslag till beslut utses till huvudförslag. För att utse motförslag 
ställs de två andra förslagen mot varandra i en kontrapropositionsvotering. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill att Camilla Lindoffs för
slag utses till motförslag röstar ja. Den som vill utse Paul Thurns förslag till mot
förslag röstar nej ." 

5 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 2 avstår. 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Jonas Andersson (S), 
Leif Nilsson (S) och Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej : Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
Björn Widmark (FV). 

Följande avstår: Bengt Troedsson (M) och Andre Lådö (KD). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget be styrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOIL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

BN 2017-000012 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 23 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed utsett Camilla Lindoffs förslag till 
motförslag i huvudvoteringen gällande punkt 1. 

I huvudvoteringen godkänns följande voteringsproposition: " Den som vill bifalla 
arbetsutskottets förslag till beslut rörande punkt 1 röstar ja. Den som vill bifalla 
Camilla Lindoffs förslag till beslut rörande punkt 1 röstar nej". 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Bengt Troedsson (M), Andre Lådö (KD), 
Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD), Björn Widmark (FV) och 
Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Jonas Andersson (S) och 
Leif Nilsson (S). 

Miljö -och stads byggnadsnämnden har därmed bifallit arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifaller beslutsförslagen gällande punkt 2 och 
3. Slutligen ställs Paul Thurns tilläggsyrkande under proposition och ordförande 
finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslagit yrkandet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill avslå Paul Thurns till
läggsyrkande röstar ja. Den som vill bifalla det röstar nej". 

6 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 2 avstår. 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), Camilla Lindoff (S), 
Jonas Andersson (S), Leif Nilsson (S) och Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD) och Lars K.lees (SD). 

Följande avstår: Andre Lådö (KD) och Björn Widmark (FV). 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed avslagit Paul Thurns tilläggsyr
kande. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

BN 2017-000012 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 23 

Beskrivning av ärendet 

Förslaget till ny översiktsplan for Hässleholms kommun har varit på granskning 
mellan den 27 september och den 28 november år 2021. Under granskningen in
kom sammanlagt 41 yttranden från såväl myndigheter, kommunala bolag, privat
personer och politiska partier. Miljö- och stadsbyggnadsforvaltningen har upprät
tat en sammanfattning av samtliga inkomna yttranden. 

Efter att ha sammanfattat samtliga inkomna yttranden från granskningstiden har 
miljö- och stadsbyggnadsforvaltningen identifierat tre olika teman där vissa av de 
politiska partierna önskat att ändringar ska genomföras i förslaget till ny översikts
plan. Dessa teman handlar om vindkraftverk, ny dragning av väg 11 7, samt nya 
tågstationer i kommunens samtliga orter som ligger utmed järnväg. 

För att effektivt komma vidare i arbetat med kommunens nya förslag till över
siktsplan önskar miljö- och stadsbyggnadsforvaltningen få inriktningsbeslut i ovan 
nämnda teman. Miljö- och stadsbyggnadsforvaltningen har tagit fram förslag till 
beslut som är grundade på inkomna yttranden under granskningstiden samt en 
sammantagen värdering av hur en politisk majoritet ser ut i respektive fråga. 

Nedan följer en beskrivning av inkomna yttranden samt konsekvenser och reso
nemang kring föreslagna åtgärder i inkomna yttranden. 

1. Vindkraftverk 
Sverigedemokraterna har inkommit med synpunkten att de vill att samtliga 
utpekade vindkraftområden ska strykas då de anser att Hässleholm ska vara 
en vindkraftsfri kommun. Kärnalliansen har inkommit med synpunkten att de 
vill att område 1, Nävlingeåsen, ska utgå från de utpekade vindkraftsområ
dena. Sex privatpersoner har yttrat sig i frågan och inkommit med önskan om 
att stryka område 1, Nävlingeåsen. Företagen Wind Sweden och EnBW har 
tillsammans skickat in ett yttrande gällande vindkraftverk där de ställer sig po
sitiva till etablering av vindkraftverk men lyfter att de anser att det är av stor 
vikt att området utpekat på Nävlingeåsen inte minskas i sin omfattning något 
ytterligare. 

Att ta bort område 1, Nävlingeåsen, innebär att det enda område som ligger 
inom utpekat riksintresse for vindbruk tas bort. Att området är utpekat som 
riksintresse for vindbruk innebär att marken sedan tidigare bedömts vara 
lämplig for etablering av vindkraftverk. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
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BN 2017-000012 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 23 

Av de tre utpekade områdena i översiktsplanen bedöms Nävlingeåsen även 
vara det område som har bäst markförutsättningar för etablering av vind
kraftverk. Som nämnts tidigare finns det dock ett visst lokalt intresse som 
verkar för att området på Nävlingeåsen ska strykas, samtidigt som det finns 
en utomstående aktör som visat stort intresse för etablering inom samma om
råde. 

Att ta bort samtliga utpekade vindkraftsområden innebär att kommunen be
höver se över hur energiförsörjningen av kommunen kan säkras på annat sätt 
i framtiden. Att ta bort samtliga utpekade vindkraftsområden kan vara pro
blematiskt då nyttjandet av vindenergi genom byggandet av vindkraftverk är 
en viktig faktor för att nå miljömålen och en långsiktigt hållbar utveckling. 

2. Väg 117 
Kärnalliansen önskar i sitt yttrande ett tydligt ställningstagande där det fram
går att kommunens ambition är att väg 11 7 ska få en ny dragning som 
sträcker sig utanför Bjärnum och Vittsjö för att tung trafik inte längre ska 
köra genom byarna. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser, likt kärnalliansen, en stor proble
matik med dagens situation där tung trafik dagligen kör genom Vittsjö och 
Bjärnum och skapar en otrygg miljö. Att dra om väg 117 skulle dock innebära 
ett omfattande arbete som eventuellt inte är genomförbart med tanke på att 
omgivningen utanför Bjärnum, och särskilt Vittsjö, präglas av bland annat 
strandskydd, vattenskyddsområde, riksintresse för friluftsliv, samt storområ
den som innefattar höga naturvärden. 

I granskningsförslaget till översiktsplanen (2021-09-27) finns ett ställningsta
gande som berör att utreda trafikmiljön och trafiksäkerheten på väg 117 ge
nom Bjärnum och Vittsjö i samverkan med Trafikverket och Länsstyrelsen 
med målet att trafik- och miljöförbättrande åtgärder vidtas. Genom olika lo
kala åtgärder bedöms trafiksituationen kunna förbättras på ett mer kostnads
effektivt sätt utan att ny dragning av vägen genomförs. Trafikverket och 
Länsstyrelsen har i sina granskningsyttranden ställt sig positiva till nuvarande 
formulering i översiktsplanen och Trafikverket har även lagt in tätortsgenom
farterna i Bjärnum och Vittsjö i sin brist- och åtgärdslista. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering AJ ~ I 
Utdraget bestyrkes 
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BN 2017-000012 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 23 

3. Tågstopp 
Både Kärnalliansen och Socialdemokraterna vill i sina yttranden att kommu
nen ska verka för tågstopp i samtliga orter i kommunen som ligger längs med 
järnväg, exempelvis Emmaljunga, Tormestorp, Mala och Finja. 

Frågan är dock om det finns reseunderlag för att etablera nya tågstationer i 
kommunens samtliga orter som ligger längs med järnväg. En risk med etable
ring av nya tågstationer kan vara att kollektivtrafikutbudet blir försämrat då 
busslinjer eventuellt ersätts med tågtrafik som har fårre antal stopp och av
gångar på grund av dyr drift av tågtrafiken. Resandet med tågtrafik riskerar 
även att bli oattraktivt på grund av att restiden ökar för varje tågstopp som 
läggs till på respektive sträcka. Det kan vara mer fördelaktigt för invånarna att 
kommunen istället verkar för att säkerställa goda bussförbindelser med god 
turtäthet. 

I Region Skånes "Persontågtrafikstrategi", som är ett strategidokument för 
utveckling av den regionala tågtrafiken i Skåne 2020-2040, framhålls det även 
att inga nya tågstationer planeras längs befintliga banor till 2040. 

Planarkitekt Nina Jakobsson och trafikplanerare Andre Olbers föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-08, § 18, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

1. Område 1, Nävlingeåsen, stryks som utpekat område för vindkraftverk. 

2. Ställningstagande läggs till om att kommunen på längre sikt bör verka för en 
omdragning av väg 117 utanför Bjärnum och Vittsjö. 

3. Ställningstaganden läggs till om att kommunen på längre sikt bör verka för 
etablering av nya tågstationer i samtliga orter som ligger längs med befintlig 
järnväg. 

Lars Olsson (C) avstår från att delta i beslutet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sänt till: 
Planavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering 
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Reservation Ärende #6 

Kommuntäckande översiktsplan för Hässleholms kommun (ÖP), översyn, 

aktualisering (KF) och uppdatering 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2022-02-23 

Hässleholms kommuns kommande ÖP-plan har delar som tar upp vindkraftsområde i kommunen. Det man 

inte tar i beaktande är de faktorer som negativt påverkar både kommunens invånare och djurliv. 

Först och främst är inte vindkraft en tillförlitlig energikälla, det måste blåsa rätt för att kunna leverera el. Vid 

för lite eller för mycket blåst är vindkraftverken fullständigt verkningslösa. Ser vi till bullerproblemet så blir 

både människor och djur påverkade av det rytmiskt pumpande infraljudet. Även när vindkraftverket inte är i 

drift så stör det omgivningen med de motorer som utför gondolvridning på vindkraftsturbinen. 

Vindkraft är inte ekologiskt vänlig, då det varnas om masslakt av fågelbestånd och en ännu större påverkan 

på fladdermöss och insektsliv. Ornitologer och forskare varnar för de påverkansproblem som vindkraften för 

med sig i och med de decimeringar av djurbeståndet som uppmärksammats. 

Vindkraft är inte ekonomiskt försvarbart då uppförande och underhåll är en större utgift än vad inkomsten är. 

Redan idag så finns det energibolag vilka enbart satsade på vindkraft, som gått i konkurs. 

Tittar vi på miljöaspekterna så är det fullständig katastrof, tillverkning och uppförandet av ett vindkraftverk 

gör märkbara avtryck för miljön. Underhåll där nedisade rotorblad får avisas med dieseluppvärmd glykol via 

helikopter kan ju inte vara så bra för miljön. Rotorbladen slits av vinden och avger mikroplast vilket är 

erkänt dåligt för både djur och miljö. Rotorbladen som finns kvar när ett vindkraftverk är uttjänt läggs på hög 

på stora kyrkogårdar för rotorblad. 1000-tals blad per år bara i Sverige. Rotorbladen får ligga där och vittra 

sönder, tyvärr så innehåller de Bisfenol A vilket är mycket giftigt. Kvar finns då betongfundamentet som inte 

tas ner, då kostnaden är för hög. Bara i Sverige finns idag en bra bit över 4000 vindkraftverk i drift, och alla 

har samma problem. 

Då vårt förslag om att låta Hässleholm vara en vindkraftsfri kommun röstades ner fanns det vid en 

huvudvotering enbart två förslag varav det ena var att ta bort ett område på Nävlingeåsen som utsett område 

för vindkraft. Av två onda ting så var vi tvungna att rösta på detta, eftersom vi inte kunde avstå för då hade 

detta område varit kvar. 

Sverigedemokraterna yrkade på en vindkraftsfri kommun och att alla referenser till 
vindkraft skulle plockas bort ur dokumentet. 

Då våra yrkanden ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Paul Thurn (SD) 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 24 

Uppföljning av tillsyn, miljöavdelningen, 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Redovisningen av tillsyn utförd av miljöavdelningen under 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt miljötillsynsförordningen ska en tillsynsmyndighet årligen följa upp och ut
värdera sin verksamhet inom miljöbalks tillsynen. I Livsmedelsverkets föreskrifter 
(LIVSFS 2005:21) om offentlig kontroll av livsmedel framgår det att en uppfölj
ning av gjord kontroll ska se, detta med avseende på livsmedelstillsynen. Det är 
tillsynsmyndigheten, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, som ska följa upp sin 
verksamhet. 

Miljöavdelningen har med anledning av detta tagit fram en samlad uppföljning av 
tillsynen som sker vid avdelningen. 

Tillsynsåret 2021 har huvudsakligen utfallit i enlighet med plan. Av den planerade 
tillsynen är det främst den egeninitierade tillsynen av radon i hyreslägenheter som 
skjutits på framtiden. Anledningen till detta är dels att mätningar inte kunnat utfö
ras under vintern 2020-2021 med anledning av pandemin, dels att avdelningen 
inte har hunnit bemöta alla rapporter som kommit in. Tillsynen inom hälso
skyddsobjekt med årlig avgift bedöms efter tillsynsåret att ligga i fas med planen, 
vilket innebär att tidigare tillsynsskuld om cirka 75 timmar har arbetats in. 

Inom livsmedel- och dricksvattentillsynen gick förvaltningen in med en tillsyns
skuld om cirka 245 timmar och går ut med cirka 10 timmar, där de sista 10 tim
marna inte kunnat utföras med anledning av pandemin. Tillsynen inom tobak och 
receptfria läkemedel ligger fortsatt i fas. 

Inom miljöskyddet har tillsynsskulden ökat marginellt, men då ökningen beror på 
verksamheternas egna önskemål bedöms det som acceptabelt. 

Tillsyn av trängsel på serveringsställen lades om från reaktiv till proaktiv tillsyn un
der 2021 vilket lett till farre klagomål på att regelverket inte följts. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

M-2022-480 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 24 

Miljöavdelningens ärendehanteringssystem Ecos 2 har utvecklats under åren och 
har möjliggjort att förvaltningen numera kan avsluta ärenden löpande utan admi
nistrativa problem om handläggningen måste fortsätta i ett redan avslutat ärende. 
Detta har i förlängningen lett till att cirka 2 000 ärenden kunnat avslutas och där
med erhålls numera en bättre överblick över den totala ärendebalansen. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-08, § 20, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Redovisningen av tillsyn utförd av miljöavdelningen under 2021 godkänns. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

M-2022-461 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 25 

Tillsynsplan för tillsyn enligt miljöbalken, 
miljöavdelningen 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslag till tillsynsplan för tillsyn enligt miljöbalk.en, miljöavdelningen godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöavdelningen vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en till
synsplan för tillsyn enligt miljöbalk.en, för den tillsyn som avdelningen ansvarar 
för. 

Tillsynsplanen utgår från den behovsutredning som miljö- och stadsbyggnads
nämnden antog under 2021. I den årliga tillsynsplanen sker en prioritering av till
synen i förhållande till de resurser förvaltningen har till sitt förfogande. De till
gängliga resurserna varierar utifrån kommunal budget och de tillsynsavgifter som 
förväntas kunna debiteras. 

Att en tillsynsplan ska finnas framgår av miljötillsynsförordningens 1 kapitel 8 §, 
där framgår det även att det är myndigheten, miljö- och stadsbyggnadsnämnden, 
som ska upprätta den. Sedan tidigare har omfattningen av avdelningens tillsyn pre
senterats som bilaga till verksamhetsplanen, men då förvaltningen bedömt att det 
finns anledning att utveckla tillsynsplanen presenteras den därför nu enskilt och 
mer utvecklad. Den utvecklade planen förväntas ge en ökad tydlighet vad syftet 
med tillsynen är och varför något prioriteras och annat inte, både för nämnden 
och förvaltningens tjänstepersoner. 

Avdelningens tillsynsplan omfattar förutom den direkta tillsynen även avdelning
ens arbete med det förebyggande arbetet med samhällsplanering och miljöstrate
giskt arbete. Detta då det arbetet är en del av det förebyggande tillsynsarbetet ef
tersom det bedöms reducera behovet av framtidens tillsyn. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

M-2022-461 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 25 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-08, § 21, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslag till tillsynsplan för tillsyn enligt miljöbalken, miljöavdelningen godkänns. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 26 

Omedelbart justerad i separat protokoll 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

M-2022-48 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

M-2022-449 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 27 

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2022 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslag till kontrollplan 2022 för livsmedelskontrollen i Hässleholms kommun 
godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Kontrollplanen bygger på Sveriges nationella fleråriga kontrollplan, vilken omfat
tar kontroll av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017 / 625 om offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels
och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växt
skydd och växtskyddsmedel. Planen ger en beskrivning av hur den offentliga kon
trollen är organiserad, hur kontrollen genomförs och vilka strategiska inriktningar 
som finns för kontrollarbetet. 

Den nationella planen har utarbetats av Livsmedelsverket, J ordbruksverket, läns
styrelser, Sveriges Kommuner och Regioner och Statens veterinärmedicinska an
stalt, i samarbete. Livsmedelsverket har samordnat arbetet. Den nationella kon
trollplanen utgör en typ av vägledande dokument och är därför inte bindande för 
kontrollmyndigheterna i Sverige. 

Syftet med den lokala kontrollplanen är att säkerställa att den offentliga kontrollen 
av livsmedel i Hässleholms kommun utförs korrekt. Kontrollen ska ske enligt fast
ställda rutiner vid inspektioner, i ärenden och andra förekommande uppgifter. 
Den berörda myndigheten som utför offentlig kontroll ska vara effektiv och opar
tisk. Det får inte förekomma någon intressekonflikt för den personal som utför 
den offentliga kontrollen och inte heller för de som ansvarar för den. 

Kontrollplanen ska vara ett hjälpmedel i arbetet med livsmedelskontrollen. Planen 
ska också vara till hjälp för övriga på miljöavdelningen som kan komma att berö
ras av innehållet till exempel vid sjukdom eller vid nyanställning. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

M-2022-449 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 27 

Offentlig kontroll ska utformas enligt dokumenterade förfaranden för att säker
ställa en likriktad och kvalitativ kontroll. Kontrollaktiviteter bör vara väldokumen
terade. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-08, § 23, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslag till kontrollplan 2022 för livsmedelskontrollen i Hässleholms kommun 
godkänns. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

M-2021-3140 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 28 

Yttrande gällande "En säker tillgång till dricksvatten 
av god kvalitet", SOU 2021 :81 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Nä
ringsdepartementet avseende betänkandet en säker tillgång till dricksvatten av god 
kvalitet (SOU 2021:81). 

Yttrande 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har vid genomläsning av det presenterade do
kumentet lagt fokus på de förändringar som berör livsmedelslagstiftningen, plan
och bygglagen samt miljöbalken. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden är positiv till att dricksvattenlagstiftningen ses 
över, revideras och att ett helhetsgrepp presenteras i en ny lagstiftning. Som 
nämns i utredningen så är ett av FN:s globala hållbarhetsmål rent vatten och sani
tet för alla och är sålunda en grundförutsättning för att nå en hållbar utveckling. 
Utredningen kopplar föreslagna ändringar till Sveriges miljömål och Agenda 2030, 
vilket ger oss en tydligare bild och större förståelse till varför dessa förändringar 
görs och är nödvändiga. Den röda tråden finns där, tydligt, och det kommer även 
fortsättningsvis att underlätta kommunens förståelse för det arbete som utförs 
inom dricksvattenområdet. Nämnden är även positiv till att dricksvattnet lyfts 
fram i de olika lagstiftningarna och att en definition på vad dricksvatten är även 
införlivas i livsmedelslagen. 

Formuleringen av dricksvatten i plan- och bygglagen är bra men vi anser att texten 
är illa placerad då de övriga förklaringarna tydligt har med plats, mark, byggnader 
och användning av byggnader att göra. Förslag är att lägga in formuleringen som 
en egen paragraf. Detta för att ämnet är taget ur sammanhanget och därmed riske
rar att misstolkas om det förs in i ett felaktigt sammanhang. Fördelen med att 
lägga det separat är att man då också kan förstärka syftet. 

Den största förändringen som görs i det nya direktivet berör plan- och bygglagen. 
Enligt utredningens bedömning bör reglering om material i kontakt med dricks
vatten införas i plan- och bygglagstiftningen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

M-2021-3140 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 28 

Utredningen föreslår att ett nytt stycke ska införas i 3 kap. 9 §plan-och byggför
ordningen (2011 :338) som reglerar vilka allmänna krav som ska gälla för sådana 
material. Den kommunala byggnadsnämnden ska utöva tillsyn över att bestäm
melsen följs. 

Det är positivt att det sker en reglering om material som är i kontakt med dricks
vatten, samt att det på något sätt införs i plan- och bygglagen. En sådan reglering 
skall vara lätt att tyda, följa och förstå. Detta gäller både för tjänstemän och för 
berörda i byggprocessen. I utredningen framgår det inte vem som ska ha vilket an
svar. Detta bör tydliggöras så det tydligt framgår huruvida vem det är i myndig
hetsutövningen som ansvarar för vilka åtgärder. Det är också otydligt hur en sam
ordning mellan olika myndigheter skall ske, detta bör förtydligas och klargöras in
nan någon lagförändring är tänkt att införas. 

Att kontrollera material i kontakt med dricksvatten är helt nytt för byggnadsnämn
derna. I Llvsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter finns det redan krav på att 
dricksvattnet inte får förorenas av material från installationer som används vid be
redning eller distribution av dricksvatten, och kanske hade det varit mer naturligt, 
samt kunskapsmässigt bättre att detta nya krav även i fortsättningen låg kvar och 
reglerades under livsmedelslagen. Miljö- och stads byggnadsnämnden anser att det 
i dagsläget finns en brist på kunskap och kompetens att hantera dessa frågor i 
bygglovsprocessen. Detta kan innebära att frågan om dricksvatten hanteras felakt
igt eller inte alls av myndigheten. Vi anser även att en ändring i dricksvattenföre
skrifterna bör göras för att tydliggöra vad just vår roll som tillsynsmyndighet är. 

Beträffande justeringar i miljöbalken ser Miljö- och stadsbyggnadsnämnden posi
tivt på att dricksvatten förs in här samt att det ges möjlighet att ställa krav på åt
gärdsprogram i syfte att skydda kvaliteten på dricksvatten. Syftet med införandet 
av föreskrifter om riskbedömning avseende fastighetsinstallationer upplevs dock 
som oklar innan föreskrifterna är på plats. Det är även viktigt att hitta en tydlig av
gränsning med de övriga lagar som hanterar installationer och material i kontakt 
med dricksvatten, särskilt då det i många fall är olika tjänstemän som ansvarar för 
tillsynen inom de olika lagområdena. 

Frågor väcks således kring våra olika roller, avdelningarna eller i vissa fall även 
nämnderna emellan, vem bestämmer vad, vem har tillsyn på vad, hur samarbetar 
vi i frågan om material i kontakt med dricksvatten? Det är även viktigt att i förar
betet förtydliga ansvarsfördelning mellan den privata aktören/ fastighetsä
gare/byggherre och myndighet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

M-2021-3140 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 28 

I dagsläget har medlemsstaterna egna nationella system för godkännande av pro
dukter som kommer i kontakt med dricksvatten och erkänner inte varandras sy
stem. Utredningen föreslår därför att införa specifika minimikrav för hygien avse
ende material som är avsedda att komma i kontakt med dricksvatten. Förhopp
ningen är att sådana harmoniserande minimiregler kommer leda till en mer enhet
lig hantering inom unionen. Nämnden välkomnar ett tydligt förslag på parametrar 
som man ska förhålla sig till, som underlättar för både producenter, verksamhets
utövare och inspektörer att utföra sitt arbete på ett korrekt sätt. Dessutom anser 
vi att kontrollen blir mer enhetlig och rättvist bedömd inom nationen, men även 
EU, ifall samlade direktiv finns. Nämnden ser dock även vissa risker med att ha 
standardiserade minimikrav och begränsningar på material som kan användas. 
Sverige ligger i framkant gällande kemikalieanvändning över lag, dricksvattenkvali
tet och materialval ur hälsoaspekter och anpassning till vår vattenkvalitet. Vi und
rar om inte dessa standardiseringar och att ha en lista över godkända material och 
installationer kommer att innebära en viss försämring, till exempel att materialen 
som kommer att finnas tillgängliga inte är helt anpassade för den vattenkvalitet vi 
har i just vårt land. 

Utredningen föreslår att det ska införas en ny bestämmelse i livsmedelsförord
ningen (2006:813) om skyldighet för verksamhetsutövare som producerar eller till
handahåller dricksvatten, att lämna information i enlighet med kraven i artikel 17 i 
2020 års dricksvattendirektiv. Personer som försörjs med dricksvatten ska regel
bundet och minst en gång om året, utan att behöva efterfråga den, få information 
om vattnet på det sätt som anses lämpligast och mest tillgängligt, till exempel via 
internet eller olika appar. Denna information ska bland annat omfatta metoder för 
vattenproduktion, övervakningsresultat och relevant information om riskbedöm
ning avseende försörjningssystemet. Nämnden ställer sig positiv till att informa
tion delas med allmänheten i syfte att skapa förtroende för dricksvattenproducen
ter och det dricksvatten som tillhandahålls. Men denna information måste vara lätt 
att förstå och svara allmänhetens behov om den ska fylla just det syftet, i annat fall 
finns risk för motsatt effekt. Av säkerhetsskäl bör vissa punkter inte heller redovi
sas, till exempel beredningssteg, ledningsnät och provtagningspunkter. Informa
tionskravet bör harmoniseras med övrig lagstiftning och direktiv som finns gäl
lande sabotage och rikets säkerhet. 

I stora drag innebär detta nya förslag inga större förändringar för Miljö- och stads
byggnadsnämnden utifrån livsmedelslagstiftningens perspektiv. De frågetecken 
som finns tror vi kommer att klarna i takt med att direktivet ska införlivas, vägled
ningar skrivs och informationsmöten hålls. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 28 

Däremot har Regeringens mål under en lång tid varit att korta ner handläggnings
tiden i bygglovsprocessen. Denna förändring i plan- och bygglagen är en faktor 
som kan riskera att förlänga hantering av lov i bygglovsprocessen. Vid tillsyn en
ligt plan- och bygglagen så ligger bevisbördan hos myndigheten. Här måste det 
finnas underlag som kan säkerställa att tillsyn gällande denna lagförändring kan ut
föras. Det måste också tydligt framgå hur tillsynen skall hanteras samt hur en be
räkning av sanktion eller vite skall utföras. 

Vi ser positivt på att det i utredningen betonas att införandet av detta nya dricks
vattendirektiv i svensk lag har gjorts med hänsyn till samtliga berörda myndigheter 
och med en förhoppning om att så lite förändringar som möjligt ska göras i myn
digheternas befintliga arbetssätt. Däremot vill vi betona att det kommer att be
höva avsättas både tid och ekonomiska medel för att utbilda bygglovshandläggare 
gällande de förändringar som berör dem och deras arbete. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har erhållit Regeringskansliets betänkande "En 
säker tillgång till dricksvatten av god kvalitet" (SOU 2021:81) på remiss för ytt
rande senast den 7 mars 2022. 

Utredningens uppdrag är att föreslå hur 2020 års dricksvattendirektiv ska genom
föras i svensk rätt. Utredningen har kartlagt hur svensk rätt förhåller sig till direk
tivet, utrett om det finns gränsdragningsproblem när det gäller EU direktiv och 
nationella regelverk gällande dricksvatten och analyserat hur eventuella överlapp
ningar i regelverken kan hanteras. Utredningen föreslår vilka myndigheter som ska 
ansvara för de nya frågor som behandlas och vilka befogenheter föreslagna myn
digheter ska ha. Utredningen ska också lämna nödvändiga författningsförslag. 

2020 års dricksvattendirektiv är en revidering av 1998 års dricksvattendirektiv. En 
grundläggande skillnad i det nya dricksvattendirektivet är att det ställs krav på att 
det ska införas en riskbaserad metod för dricksvattensäkerhet som omfattar alla 
faser i dricksvattenproduktionskedjan. Vidare införs bestämmelser som syftar till 
att komma till rätta med vattenläckage. Direktivet innehåller även bestämmelser 
om material i kontakt med dricksvatten. 2020 års dricksvattendirektiv ställer även 
krav på medlemsstaterna att främja användningen av dricksvatten ur kran. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 28 

Utredningen lämnar flera förslag på författningsändringar som berör vår förvalt
ning och nämnd, bland annat miljöbalk.en, livsmedelslagen, livsmedelsförord
ningen och plan- och bygglagstiftningen. 

Sänt till: 
Regeringskansliet 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2022-000018 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 29 

Information från förvaltningen 2022 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Tf förvaltningschef Susanne Rönnefeldt Berg informerar om hur förvaltningen ar
betar efter att restriktionerna tagits bort samt redogör för revisorernas granskning 
av bokslut, intern kontroll och måluppfyllelse. 

Jurist Henry Ahs informerar om förvaltningens tillsynsverksamhet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2022-000004 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 30 

Ekonomi, verksamhetsberättelse och bokslut 2021, 
över/underskott 2022 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Redovisningen av förslaget till verksamhetsberättelse samt det ekonomiska 
resultatet för 2021 för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden godkänns. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens överskott i drift- och investerings
budgeten avseende år 2021 överförs till 2022 enligt redovisning i bilagor. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet gällande punkt 2. 

Yrkanden 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut gällande 
punkt 2. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottet förslag till beslut gällande 
punkt 2. 

Omröstning 

Ordförande ställer punkt två under proposition och finner att miljö- och stads
byggnadsnämnden bifallit punkt 2. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J"'''""' IIJf ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2022-000004 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 30 

Beskrivning av ärendet 

Verksamhets berättelsen, som skickas till ekonomiavdelningen, är ett förslag på 
text till slutprodukten - årsredovisningen 2021. Med texten skickas även nyckeltal 
samt måluppfyllelseanalys. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2022-02-08, § 24, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

1. Redovisningen av förslaget till verksamhetsberättelse samt det ekonomiska 
resultatet för 2021 för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och miljö- och 
stads byggnadsnämnden godkänns. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens överskott i drift- och investerings
budgeten avseende år 2021 överförs till 2022 enligt redovisning i bilagor. 

Sänt till: 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2022-000019 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 31 

Delegationsbeslut 2022 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 
17 januari - 13 februari 2022. 

Beskrivning av ärendet 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Nämndens in
formations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dessutom kan det ha betydelse för 
beslutets laga kraftvinnande. Detta framgår av 6 kap. 40 § samt 7 kap. 8 § i kom
munallagen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2022-02-23 
Diarienummer 

B 2022-000022 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 32 

Skrivelser för kännedom 2022 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser för kän
nedom som inkommit till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen under perioden 
den 17 januari till och med den 13 februari 2022. · 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stads byggnadsnämnden tog del av följande skrivelser för kännedom: 

Plan- och byggavdelningen 

B 2021-000802, Hässleholm 88:16, Bygglov för anordnande av uppställningsplat
ser för husbilar samt marklov för fyllning, Länsstyrelsen upphäver det överklagade 
beslutet i de delar beslutet avser bygglov för uppställningsplatser för husbil samt 
marklov för utfyllnad av mark och trädfallning. 

B 2021-000518, Wendes 1, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (27 lgh rev 
210909), parkering och marklov för trädfallning (6 träd), Mark- och miljööver
domstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står 
därför fast. 

B 2021-000518, Wendes 1, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (27 lgh rev 
210909), parkering och marklov för trädfallning (6 träd), Mark- och miljööver
domstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står 
därför fast. 

B 2021-000988, Tellus 4 (Sven Johns Väg 7), Tellus 6 (Trädgårdsgatan 10), Bygg
lov för nybyggnad av flerbostadshus (13 lgh), Mark- och miljödomstolen avskriver 
målet. 

B 2020-001036, Vittsjö 3:408 (Waldaus Väg 13), Detaljplan för del av Vittsjö 
3:408, Länsstyrelsen överprövar inte miljö- och stads byggnadsnämndens beslut att 
upphäva del av detaljplan för del av Vittsjö 3:408 (Waldaus väg 13) Hässleholms 
kommun. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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B 2022-000022 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 32 

B 2020-000777, Bjärnum 2:155 (Hantverksgatan 35), Bygglov för nybyggnad av 
ostagad mobilmast och teknikbod, Mark- och miljööverdomstolen ger inte pröv
ningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför fast. 

BN 2016-000933, Stoby 24:1, Detaljplan för del av Stoby 24:1 (Krossgatan), Läns
styrelsen överprövar inte miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut att anta detalj
plan för del av Stoby 24:1 (Krossgatan) Hässleholms kommun. 

Miljöavdelningen 

M-2020-184, Vanneberga 10:113, Miljöfarlig verksamhet - Eldning av avfall, 
Mark- och miljödomstolen förpliktigar motparten att till staten betala 4 000 kr i 
vite. 

2012-1215, Överklagande av beslut om förbud mot att använda avloppsanlägg
ning på fastigheten Finja-Mölleröd 2:10 i Hässleholms kommun, Länsstyrelsen 
upphäver det överklagade beslutet. 

2017-2195, Överklagande av beslut om avgift för tillsyn på fastigheten Renen 8 i 
Hässleholms kommun, Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut på så sätt att avgif
ten sätts ned till 10 680 kr. Länsstyrelsen avslår överklagandet i övrigt. 

MN-2018-1867, Mark- och miljödomstolen beslutar att anläggningen och verk
samheten vid vattenkraftverket på fastigheten Tormestorp 5:31, Hässleholms 
kommun, inte omfattas av urminnes hävd. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering #rc-6 Utdraget bestyrkes 
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