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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid 
Justerade paragrafer 

Underskrift Sekreterare 

Justerare 

Kulturhuset, Vita salongen, Hässleholm, 2021-04-28, kl. 13.05 -16.40 
Ajournering kl. 13.50 - 14.00, 14.45 - 15.00 

Kenny Hansson (M), ordförande 
Paul Thurn (SD), 1 :e vice ordförande, digitalt via Teams 
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande, digitalt via Teams 
Camilla Lindoff (S), digitalt via Teams 
Jonas Andersson (S), digitalt via Teams 
Ann Olausson (S), digitalt via Teams 
Cecilia Tönning (SD), digitalt via Teams 
Lars Klees (SD), digitalt via Teams 

Bengt Troedsson (M) för Erik Aberg-Linner (M)), digitalt via Teams 
Sievert Aronsson (L) för Zidon Kristensson (Iill), digitalt via Teams 
Jonas Klein (FV) för Björn Widmark (FV), digitalt via Teams 

Hans-Göran Hansson (MP), §§ 49 - 68, anslöt kl. 13.40 
Leif Nilsson (S), digitalt via Teams 
Mikkel Jönsson Vaerge (SD), digitalt via Teams 

Helena Östling, förvaltningschef, Marie Nilsson, avdelningschef plan, 
Susanne Rönnefeldt Berg, avdelningschef administration, Torbjörn Håkansson, 
miljöchef, Per-Ole Asklund, byggnadsinspektör, Paul Dettwiler, bygglovshandläg
gare, David Johansson, bygglovshandläggare, Madeleine Meiby, planarkitekt, 
Johanna Johansson, livsmedelsinspektör, Petter Backe, livsmedelsinspektör och 
Carina Koskinen, sekreterare 

Paul Thurn 

Onsdagen den 5 maj 2021 kl. 08.00 på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
§§ 47 - 68 



Hässleholms 
kommun 

Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-04-28 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2021-05-05 

Datum då anslaget tas ned: 2021-06-02 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 

/4~ Sekreterare Carina Koskinen 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan 

Vankiva 9:6 
Byggnation utan lov och startbesked av ekonomibyggnader 

Kuggen 15 (Industrigatan 3), Hässleholm 
Bygglov för befintligt lagertält (bygglov i efterhand) 

Hässleholm 87:6 

§ 47 

§ 48 

§ 49 

Bygglov för tillbyggnad av hotell (markis över uteservering) § 50 

Adjunkten 1 (Boställsgatan 44), Bjärnum 
Bygglov för till- och ombyggnad av skolbyggnad, nybyggnad av 
stödmurar och parkeringsplatser samt rivningslov av två byggnader § 51 

Gäddastorp 4:13, Hässleholm 
Bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod § 52 

Naturvårdsplan för Hässleholms kommun § 53 

Fornbacken 6, Hässleholm 
Detaljplan för Fornbacken 6 (Bostäder på sjukhusområdet) § 54 
- granskning 

Yttrande avseende promemorian Ordning och reda på avfallet § 55 

Överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken 
Tillsyn inom vattenskyddsområde Galgbacken § 56 

Remiss samrådsärende Södra Östersjöns Vattendistrikt 
vattenförvaltning 2021-2027 § 57 

Hässleholms energiuppföljning 2020 § 58 

Redovisning av livsmedelstillsyn 
Butik med förpackade varor § 59 

Information från förvaltningen 2021 § 60 

Ordförandeförslag, stadsbyggnadspris § 61 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

JosteMag ~ Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Personal delegationer - Förordnande av ställföreträdande 
förvaltningschef för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens lokalbehovsplan 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sammanträden 
Sammanträdesdagar 2021 - ändrat sammanträdesdatum 
i september 

Delegationsbeslut 2021 

Skrivelser för kännedom 2021 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Hässleholm 89:87 
Detaljplan för Hässleholm 89:87 m fl (Sjörröds gård) 
- initiativärende 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

§ 62 

§ 63 

§ 64 

§ 65 

§ 66 

§ 67 

§ 68 

4(58) 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 47 

Andring av föredragningslistan 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden ändrar föredragningslistan på följande sätt: 

Initiativärende om "Detaljplan för Hässleholm 89:87 m.fl. (Sjörröds gård)", 
Hässleholm 89:87 (dnr BN 2012-001285) läggs till föredragningslistan och be
handlas som ärende 21. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jostedog Ji-lf-~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2019-000159 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 48 

Vankiva 9:6 
Byggnation utan lov och startbesked av ekonomi
byggnader 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Ingen byggsanktionsavgift tas ut. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 2019-02-27 ( § 57) att inte ingripa i 
arbetet på fastigheten på Vankiva 9:6. I beslut daterat 2019-10-16 (§ 169) upp
hävde miljö- och stadsbyggnadsnämnden detaljplanen för Vankiva 9:6. Med 
hänvisning till detta är 11 kap. 54 § plan- och bygglagen tillämplig eftersom 
ingripande ej har skett från tillsynsmyndigheten innan det att frågan om 
sanktionsavgift har behandlats av tillsynsmyndigheten. 

Reservationer 

Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och Jonas Andersson (S) reserverar sig mot 
beslutet. 

Yrkanden 

Lars Olsson (C), Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), 
Lars Klees (SD), Sievert Aronsson (L) och Jonas Klein (FV) yrkar bifall till arbets
utskottets förslag till beslut. 

Camilla Lindoff (S) yrkar att byggsanktionsavgiften sätts ned till en fjärdedel av 50 
prisbasbelopp vilket är 591 250 kronor. 
Ann Olausson (S) och Jonas Andersson (S) yrkar bifall till Camilla Lindoffs yr
kande. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2019-000159 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 48 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Camilla Lindoffs yr
kande och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets 
förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifall Camilla Lindoffs yrkande röstar 
nej." 

8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: 
Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), Sievert Aronsson (L), 
Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD),Jonas Klein (FV) och Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej : Camilla Lindoff (S), Jonas Andersson (S) och 
Ann Olausson (S) 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har besökt fastigheten den 13 februari 
2019. Vid besöket konstaterades att två ekonomibyggnader påbörjats utan beslut 
om bygglov och startbesked. Fastigheten var vid påbörjande av byggnationen 
belägen inom detaljplanelagt område. Åtgärden är bygglovspliktig enligt 9 kapitlet 
2 § plan- och bygglagen, PBL och åtgärden får inte påbörjas innan miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden har gett ett startbesked 10 kapitlet 3 §, PBL. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen redogjorde vid besöket den 13 februari 
2019 om möjlighet att vidta rättelse. Fastighetsägaren har uppgett att det inte varit 
möjligt att avbryta pågående byggnadsarbeten, eller riva bort de påbörjade 
byggnaderna. Det utförda har därmed inte rättats innan frågan om sanktion har 
tagits upp till överläggning vid sammanträde med byggnadsnämnden. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering $/--_ 
~ 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAM.i'vlANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2019-000159 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 48 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 1 april 2021. Byggnadsinspektör Per-Ole Asklund föredrar ärendet. 

Mig'ii- och stadsi?Jggnad.ifiirvaltningens fo"rslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbygg
nadsnämnden besluta följande: 

Byggsanktionsavgift på 1 182 500 kronor tas ut av fastighetsägaren 
 

Skäl fo"r det fo"reslagna beslutet: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden finner att uppförande av ekonomibyggnader 
har påbörjats utan bygglov och startbesked. Vid tiden för påbörjandet omfattades 
platsen av detaljplan. Byggnaderna var inte undantagna från krav på bygglov. 

Byggavdelningen har besökt fastigheten den 13 februari 2019 samt 
den 23 september 2019. Rättelse har inte vidtagits innan frågan om sanktion tagits 
upp till överläggning med miljö- och stads byggnadsnämnden. 

 har i skrivelse daterad den 29 mars 2019 samt 
den 17 juni 2020 getts tillfalle att yttra sig. Yttrande har inkommit från ombud för 

, Vankiva gård genom Anna 
Bergviken, Ludvig & co den 10 september 2020. 

Yttrandet biläggs tjänsteskrivelsen i sin helhet. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
finner skäl att sätta ner avgiften enligt bilaga 1 till hälften enligt 11 kapitlet 53 a §, 
PBL. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 34, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

Ingen byggsanktionsavgift tas ut. 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
föreslår miljö- och stads byggnadsnämnden att ingen byggsanktionsavgift tas ut. 
Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till 
beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2019-000159 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 48 

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

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2020-001412 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§49 

Kuggen 15 (Industrigatan 3), Hässleholm 
Bygglov för befintligt lagertält (bygglov i efterhand) 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till miljö- och stadsbygg
nadsförvaltningen för grannehörande. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras klockan 13.50 -14.00. 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD) yrkar att ärendet återremitteras till miljö- och stadsbyggnadsför
valtningen för grannehörande. 
Cecilia Tönning (SD) och Lars Klees (SD) yrkar bifall till Paul Thurns yrkande. 

Jonas I<:lein (FV) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller återremit
teras och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill att ärendet avgörs idag 
röstar ja. Den som vill att ärendet återremitteras röstar nej". 

4 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Jonas Andersson (S), Ann Olausson (S),Jonas Klein (FV) och 
Kenny Hansson (M) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2020-001412 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 49 

Följande röstar nej: Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), 
Sievert Aronsson (L), Camilla Lindoff (S), Cecilia Tönning (SD) och 
Lars Klees (SD) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därmed bifallit Paul Thurns förslag till be
slut. 

Beskrivning av ärendet 

Optimerade Hus Sverige AB har den 26 november 2020 inkommit med ansökan 
om permanent bygglov för ett befintligt lagertält uppfört 1999 med tidigare 
tidsbegränsade bygglov. Byggrätten är överskriden. Något ytterligare tidsbegränsat 
lov är inte möjligt att ge och lagertältet bedöms inte heller vara lämplig som 
permanent byggnad. Området är föremål för dagvattenutredning. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 7 april 2021. Bygglovshandläggare Paul Dettwiler föredrar ärendet. 

Mi/jii- och stadsbyggnadsfliroaltningens flirslag till beslut: 
Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för 
befintligt lagertält (bygglov i efterhand) 

Skäl flir det flireslagna beslutet: 
Tältet har varit på plats mer än 15 år med tidsbegränsade bygglov och kan inte ges 
ytterligare tidsbegränsat bygglov. Tältet har inte tagits bort innan 
den 31 december 2017 då giltigheten för senaste tidsbegränsade bygglovet löpte 
ut, så lagertältet är en olovlig byggnation idag och föremål för tillsynsärende. Plan
och bygglagen, PBL 9 kap. 33 §. 

Förslaget överskrider tillåten byggrätt (åtgärden uppfyller inte PBL 9 kap. 30 §). 

Tältbyggnaden bedöms olämplig för ett permanent bygglov (åtgärden uppfyller 
inte PBL 8 kap. 1 § stycke 1 och 2) . 

Området är föremål för dagvattenutredning. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar 2021-04-14, § 35, att 
ärendet hänskjuts till miljö- och stadsbyggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2020-001412 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 49 

Kenny Hansson (M) yrkar att ärendet hänskjuts till miljö- och stadsbyggnads
nämnden för beslut. 
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 stads byggnadsnämndens arbetsutskott bifallit Kenny Hanssons 
yrkande. 

Sänt till: 
Optimerade Hus Sverige AB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021-000406 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 50 

Hässleholm 87:6 
Bygglov för tillbyggnad av hotell (markis över 
uteservering) 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden ger delegation till miljö- och stadsbyggnads
nämndens arbetsutskott att ta beslut i ärendet. 

Skäl för beslutet 

Sökanden har lämnat in ny ansökan då utformningen kommer att skilja sig från 
tidigare beviljat beslut (B 2020-000188). Byggnation pågår enligt beviljat bygglov. 
Förslaget är planstridigt och då måste grannar och sakägare på nytt höras. Ären
det är för närvarande inte komplett för beslut då revidering krävs. De fastställda 
sammanträdestiderna för miljö- och stadsbyggnadsnämnden i april och juni 
infaller olämpligt varför extra sammanträde för miljö- och stadsbyggnads
nämndens arbetsutskott anses vara motiverat. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Jonas I<lein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Den 13 januari 2021 inkom förfrågan från sökanden om miljö- och stads bygg
nadsnämnden kunde acceptera avvikelse från beviljat bygglov, B 2020-000188. 
Byggnation på allmän plats för uteservering hade beviljats med en utfällbar mar
kis som fäst på fasad med utbredningsmått 3,25 meter. Det nya förslaget på mar
kis är en konstruktion med hörnstolpar vilket gör att permanent volymökning 
uppstår och blir en tillbyggnad på allmän plats och följaktligen planstridig. För 
detta behövs nytt bygglov där dimensionerna av konstruktionen för markisen tyd
ligt framgår. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Joste,iag !tfJ-~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021-000406 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ SO 

Förvaltningen mätavdelning har mätt upp fundamentet som uppförts baserat på 
beviljat bygglov och konstaterar att byggnation skiljer sig något från beviljat bygg
lov. Detta kan möjligen bero på att förvaltningen missat att kräva in tillräckligt 
med mått i befintligt bygglov och anser det inte skäligt att kräva rättelse eller att 
inleda tillsyn. 

Sänt till: 
Stadshotellet i Hässleholm AB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Diarienummer 

2021-04-28 B 2020-001509 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 51 

Adjunkten 1 (Boställsgatan 44), Bjärnum 
Bygglov för till- och ombyggnad av skolbyggnad, 
nybyggnad av stödmurar och parkeringsplatser samt 
rivningslov av två byggnader 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. De befintliga avvikelserna avseende byggnadshöjd och våningsantal förklaras 
vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b plan- och byggla
gen (PBL). 

2. Bygglov för tillbyggnad, ombyggnad av befintliga skolbyggnader, nybyggnad av 
stödmurar och parkeringsplatser samt rivningslov för två befintliga byggnader be
viljas. 

3. Byggnads- och rivningsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbygg
nadsnämnden gett ett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kom
mer att kalla till ett tekniskt samråd. Kontrollansvarig för byggprojektet är Gretel 
Nilsson. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att de befintliga avvikelserna avse
ende byggnadshöjd och våningsantal är en sådan avvikelse som avses i 
9 kap. 30 § första stycket 1 b plan- och bygglagen (PBL) samt att åtgärden är för
enlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och 
ett allmänt intresse enligt 9 kapitlet 31 c § 1 punkten PBL. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har den 21 december 2020 ansökt om bygglov för tillbygg
nad, ombyggnad av befintliga skolbyggnader, nybyggnad av stödmurar och parke
ringsplatser samt rivningslov av två befintliga byggnader på fastigheten 
Adjunkten 1 (Boställsgatan 44). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2020-001509 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 51 

Fastigheten omfattas av en stadsplan som anger användningssättet allmänt ända
mål. Högst två våningar tillåts och högsta tillåtna byggnadshöjd är 7,6 meter. 

Befintlig bebyggelse avviker från stadsplanen då dess byggnadshöjd överskrids 
med ca 2, 1 meter och då den har tre våningar. Åtgärden strider mot gällande 
stads plan vad avser byggnadshöjden, som överskrids med 1 - 1, 7 meter. 

Nu gällande stadsplan antogs 1967, alltså efter det att byggnaden som nu planeras 
att byggas till uppfördes. Den befintliga avvikelsen är alltså orsakad av stadspla
nen. Under sådana förhållanden får byggnadsnämnden, enligt 9 kap. 30 a § PBL, i 
ett beslut om bygglov förklara att den befintliga avvikelsen ska anses vara en så
dan avvikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL, alltså en liten avvikelse som är fören
lig med detaljplanens syfte. 

Sökanden har den 13 april 2021 bemött miljö-och stadsbyggnadsförvaltningens 
tjänsteskrivelse daterad den 30 mars 2021 samt den 23 april 2021 miljöavdelning
ens skrivelse daterad den 14 april 2021. 

Bygglovshandläggare David Johansson föredrar ärendet. 

Mifjö'- och stadslyggnadsfa'rvaltningens fa'rslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbygg
nadsnämnden att avslå ansökan om bygglov för tillbyggnad, ombyggnad av befint
liga skolbyggnader, nybyggnad av stödmurar och parkeringsplatser samt rivnings
lov av två befintliga byggnader. 

Mifjö'- och stadslyggnadsfa'rvaltningens skäl fa'r det fa'reslagna beslutet: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedomer att förutsättningar för att bevilja 
bygglov enligt 9 kap. 30 och 30 a §plan-och bygglagen (PBL) saknas då varken 
den befintliga eller den tillkommande avvikelsen kan anses vara en sådan liten av
vikelse som avses i 9 kap. 31 b § PBL. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 38, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

1. De befintliga avvikelserna avseende byggnadshöjd och våningsantal för
klaras vara en sådan avvikelse som avses i 9 kap. 30 § första stycket 1 b 
plan- och bygglagen (PBL). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteciag Jt--f--~ Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-28 

Diarienummer 

B 2020-001509 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 51 

2. Bygglov för tillbyggnad, ombyggnad av befintliga skolbyggnader, nybyggnad av 
stödmurar och parkeringsplatser samt rivningslov för två befintliga byggnader be
viljas . 

3. Byggnads- och rivningsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stads bygg
nadsnämnden gett ett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kom
mer att kalla till ett tekniskt samråd. Kontrollansvarig för byggprojektet är Gretel 
Nilsson. 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
föreslår miljö- och stadsbyggnadsnämnden bevilja ansökan om bygglov för till
byggnad, ombyggnad av befintliga skolbyggnader, nybyggnad av stödmurar och 
parkeringsplatser samt rivningslov av två befintliga byggnader. 
Lars Olsson (C) och Paul Thurn (SD) yrkar bifall till Kenny Hanssons yrkande. 

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

Avgift 

Lov och startbesked: 106 391 kr 
Kommunicering: 2 956 kr 
Kungörelse: 38 kr (30 kr+ moms 25 %) 
Lägeskontroll: 1 365 kr 

Avgift enligt taxan: 110 7 50 kronor. 
Faktura översänds separat. 

Upplysningar 

Beslut om bygg-, rivnings- och marklov får verkställas först fyra veckor efter det 
att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter startbesked getts får 
arbetet påbörjas på egen risk innan detta beslut har vunnit laga kraft. Vid ett över
klagande kan överprövande instans upphäva detta beslut. 

Lovet 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. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Forts § 51 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer att pröva förutsättningar för att ta ut 
en byggsanktionsavgift om åtgärden påbörjas innan nämnden har gett ett startbe
sked. 

Utstakning krävs för åtgärden. 

Rivning 
Om en förorening upptäcks på fastigheten är du skyldig att genast underrätta miljö
och stadsbyggnadsförvaltningen. Om en förorening ska saneras ska detta anmälas 
till miljö- och stadbyggnadsförvaltningen senast 6 veckor innan arbetet med sane
ringen påbörjas. 

Om avfall uppstår i samband med rivningen, till exempel betong, schaktmassor, te
gel eller något annat material och detta ska användas till någon form av anlägg
ningsändamål kan detta vara en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. Kon
takta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att få reda på vad som gäller. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

18(58) 



"'"'"'"'"' ~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021 -000064 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 52 

Gäddastorp 4: 13, Hässleholm 
Bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod beviljas. 

2. Kontrollansvarig för byggprojektet är Ante Larsson. 

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer kontrollplanen och ger 
startbesked. 

4. Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked lämnats. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att avvikelsen från detaljplanen är 
förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
eller ett allmänt intresse enligt 9 kap. 31 c §plan-och bygglagen (PBL). 

Miljö- och stads byggnadsnämnden bedömer även att åtgärden inte är en sådan 
betydande olägenhet i den mening som avses i PBL, 2 kapitlet 9 §. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer, med stöd av gällande praxis om 
uppförande av mobilmaster och teknikbodar i närheten av bostadsbebyggelse, att 
det finns förutsättningar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 c § PBL 
(2010:900). 

Beskrivning av ärendet 

Hi3G Access AB har den 20 januari 2021 ansökt om bygglov för nybyggnad av 
mobilmast och teknikbod på fastigheten Gäddastorp 4:13. Masten och teknikbo
den är tänkt att placeras rakt öster om byggnaden med adress 
Sprängarevägen 9 A - C. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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I dagsläget är antenner monterade på skorstenen på Norrängsskolan. Då denna 
skorsten planeras att rivas till hösten behöver masten sättas upp. 

Fastigheten omfattas av en detaljplan där platsen för föreslagen placering utgör 
allmän plats; park. Atgärden strider mot gällande detaljplan vad avser placering på 
allmän platsmark. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfälle att yttra sig. Miljöavdelningen och tekniska förvaltningen har ingen erinran 
mot ansökan under förutsättning att Strålsäkerhetsmyndighetens referensvärden 
inte överskrids på platser där allmänheten vistas samt att ekarna inte påverkas av 
anläggandet av sökt åtgärd. 

Luftfartsverket samt Ängelholm och Ljungbyheds flygplats har ingen erinran. 

Synpunkter har inkommit från totalt 15 sakägare som erinrar mot åtgärden bland 
annat på grund av att den inte passar in i området, att den förstör grönområdet 
och att den innebär hälsorisker för de närboende. Sökanden har bemött inkomna 
synpunkter och anför att mastens föreslagna placering är nödvändig av tekniska 
skäl för att behålla en god mobiltäckning i området när befintlig skorsten, där an
tennerna idag finns, har rivits. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer, med stöd av gällande praxis om 
uppförande av mobilmaster och teknikbodar i närheten av bostads bebyggelse, att 
det finns förutsättningar att bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 c § PBL 
(2010:900). 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 6 april 2021. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 39, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

1. Bygglov för nybyggnad av mobilmast och teknikbod beviljas. 

2. Kontrollansvarig för byggprojektet är Ante Larsson. 

3. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer kontrollplanen och ger 
startbesked. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

20(58) 



'O' '0' '0"0' 'O' 

~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021-000064 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 52 

4. Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked lämnats. 

Avgift 

Lov och startbesked: 17 788 kr 
Kommunicering: 2 97 5 kr 
Kungörelse: 3 865 kr (3 092 kr+ moms 25 %) 
Lägeskontroll: 910 kr 

Avgift enligt taxan: 25 538 kronor. 
Faktura översänds separat 

Upplysningar 

Beslut om bygg-, rivnings- och marklov får verkställas först fyra veckor efter det 
att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter startbesked getts får 
arbetet påbörjas på egen risk innan detta beslut har vunnit laga kraft. Vid ett över
klagande kan överprövande instans upphäva 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. 

Utsättning skall utföras av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens personal eller 
extern sakkunnig som har mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekom
mendationer eller blivit godkänd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ansökan 
om behörighet för husutstakning ska vara godkänd av miljö- och stadsbyggnads
förvaltningen innan arbete påbörjas. Anmälan om vem som utför husutstakningen 
ska göras inför varje uppdrag. Efter utfört arbete ska inmätningsdata lämnas in till 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen omgående. 
Redovisade data skall motsvara inmätningspunkt på profilbräda, i Sweref 99 13 30 
och RH 2000. 

När byggnadsverket är uppfört ska detta anmälas till miljö- och stadsbyggnadsför
valtningen för kontroll av att det stämmer med givet lov och eventuella villkor i 
startbeskedet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J,steriog m--~ Utdraget bestyrkes 
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Beslutet kan överklagas 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021-000064 

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

Sänt till: 
Hi3G Access AB 
Tekniska förvaltningen 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 53 

Naturvårdsplan för Hässleholms kommun 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till Naturvårdsplan för Hässleholms kommun skickas ut på remiss. 

Beskrivning av ärendet 

Byggnadsnämnden godkände den 8 november 2016 att en LONA-ansökan 
skickas in för projektet "Uppdatering av naturvårdsprogram samt framtagande av 
naturvårdsstrategi för Hässleholms kommun". 

Länsstyrelsen godkände den 14 mars 2017 att tilldela LONA-projektet 
400 000 kronor i bidrag. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat naturvårdsplanhandlingen 
som är fårdig att gå ut på remiss. Det kommer även finnas en länk till en digital 
karta på kommunens hemsida i remissutskicket. Där kan man bland annat ta del 
av områdespresentationer för alla klass 1 områden i naturvårdsplanen. 

En sammanfattning av arbetet med naturvårdsplanen och dess resultat finns i 
dokumentet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 41, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslaget till Naturvårdsplan för Hässleholms kommun skickas ut på remiss. 

Sänt till: 
Planavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 54 

Fornbacken 6, Hässleholm 
Detaljplan för Fornbacken 6 (Bostäder på 
sjukhusområdet) - granskning 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut det reviderade 
förslaget till detaljplan för Fornbacken 6 (Bostäder på sjukhusområdet), daterat 
den 7 april 2021 för granskning. 

2. Planförfarandet för detaljplanen ändras från utökat till standard. 

Beskrivning av ärendet 

Fastighetsägaren till Fornbacken 6 har den 4 maj 2018 ansökt om detaljplan för 
Fornbacken 6 (Bostäder på sjukhusområdet). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 5 juni 2018 att ge miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan samt 
att utökat planförfarande ska tillämpas. Detaljplanen skulle tas fram parallellt med 
detaljplanen för den intilliggande fastigheten Fornbacken 2, som omfattar sjukhu
set. 

Detaljplanen har varit tillgänglig för samråd mellan den 29 juni 2020 och 
den 24 juli 2020. Utifrån inkomna synpunkter under samrådet bedöms detaljpla
nen inte vara av särskilt allmänt intresse. Inte heller strider förslaget mot kommu
nens översiktsplan eller kan antas innebära betydande miljöpåverkan. Sammanta
get bör planförfarandet för Fornbacken 6 ändras från utökat förfarande till stan
dardförfarande. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en samrådsredogörelse date
rad den 7 april 2021. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra förtätning av bostadshus samtidigt som 
befintliga kulturvärdefulla byggnader från 1950-talet skyddas för framtiden. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteciag Jtit ~ Utdraget bestyrkes 

24(58) 



,, ,, ,, ,,,, 

I 
Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

BN 2018-000642 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 54 

Planförslaget möjliggör också centrumverksamhet på tomten för att ta höjd för 
eventuella framtida utvecklingsbehov. 

Planarkitekt Madeleine Meiby föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 42, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ställa ut det reviderade 
förslaget till detaljplan för Fornbacken 6 (Bostäder på sjukhusområdet), daterat 
den 7 april 2021 för granskning. 

2. Planförfarandet för detaljplanen ändras från utökat till standard. 

Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till förvalt
ningens förslag till beslut. 

Sänt till: 
Planavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 55 

Yttrande avseende promemorian Ordning och reda 
på avfallet 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta att lämna följande yttrande till Miljöde
partementet avseende promemorian Ordning och reda på avfallet med diarienum
mer M2021/00207: 

1. Miljö- och stads byggnadsnämnden anser att antal begrepp som förekommer i 
förslagen till ändringar behöver förtydligas, se nedan. 

a. Icke fa'rorenadjord. 
Det bör förtydligas vad som omfattas av icke fa'rorenadjord för underlätta för både 
verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet att utföra korrekta och rättssäkra be
dömningar. Enligt förslaget ska bedömningar göras av såväl bakgrundshalter på 
den plats där massorna ska användas som på de uppgrävda massorna. Då massor 
från större projekt kan komma att användas i flera kommuner är det av stor vikt 
att dessa bedömningar av icke fa'rorenadjord är densamma, oavsett i vilken kommun 
massorna kommer från eller läggs ut. För att skapa mer rättssäkra bedömningar 
bör det, utöver en bedömning av bakgrundshalter, införas tydligare kriterier av 
vad som innefattas i begreppet icke fa'rorenadjord i form av exempelvis gränsvärden. 

b. Naturligt maten.al 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att begreppet naturligt materia/behöver 
förtydligas. 

c. Säkerställt att materialet kommer användas 
Det behöver förtydligas vad som krävs för att det ska vara säkerställt att materialet 
kommer användas i sitt naturliga tillstånd samt hur verksamhetsutövaren ska visa 
för tillsynsmyndigheten att det är säkerställt. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att förslagna ändringar i miljöpröv
ningsförordningen avseende hantering av ''icke fa'rorenat naturligt fa'rekommande 
material som schaktas ur i samband med ~ggverksamhet" bör invänta resultatet av rege
ringsuppdraget hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande 
material som kan användas för anläggningsändamål, som nyligen givits till Natur
vårdsverket. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 55 

3. Miljö- och stads byggnadsnämnden är positiv till att det införs möjlighet att fö
relägga om ekonomisk säkerhet. Det krävs dock mycket tydlig och detaljerad väg
ledning innan förslaget till ändringar träder i kraft. Det måste ur vägledningen 
framgå när det är skäligt för tillsynsmyndigheten att förelägga, samt vad som är ett 
rimligt belopp att sätta som säkerhet. Utan vägledning är denna möjlighet att före
lägga verkningslös då kommuner i dagsläget inte besitter den kompetens som 
krävs för denna bedömning. Vidare anser miljö- och stads byggnadsnämnden att 
det bör införas ett nationellt system för uppföljning och bevakning av att säker
heten fortfarande är aktuell och tillräcklig, ansvaret för detta system bör ligga på 
Naturvårdsverket. 

4. Miljö-och stads byggnadsnämnden ser positivt på att verksamhetsutövaren ska 
kunna motivera varför fortsatt lagring ska tillåtas. Det krävs dock vägledning om 
när det inte är motiverat att fortsätta lagra avfallet och tillsynsmyndigheten ska fö
relägga om att se till att avfallet blir behandlat. 

5. Miljö- och stads byggnadsnämnden bedömer att anmälningsgränsen på 10 ton 
icke-farligt avfall i 49 § miljöprövningsförordningen är för lågt satt. Det är inte 
rimligt att tillsynsmyndigheten ska lägga resurser på exempelvis lagring av 10 ton 
icke förorenad jord. Anmälningsplikten på 10 ton ickefarligt avfall kan leder till att 
krav ställs som inte alltid är miljömässigt motiverade. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över promemo
rian Ordning och resa på avfallet. Remissvaret ska lämnas Miljödepartementet 
senast den 14 maj 2021. 

I promemorian föreslås ändringar i miljöbalken, förordning (1998:899) om miljö
farligverksamhet och hälsoskydd, förordningen (2001 :512) om deponering av av
fall, miljöprövningsförordningen (2013:251) samt avfallsförordningen (2020:614). 

Bakgrunden till varför det föreslås ändringar i avfallslagstiftningen är att det har 
förekommit verksamheter där det inte skett någon behandling av avfallet, utan av
fallet har endast flyttats mellan olika lagringsplatser. Det huvudsakliga syftet med 
förslagen är således att förbättra avfallshanteringen och öka tillsynsmyndighetens 
möjlighet att säkerställa syftet med miljöbalken. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Forts§ 55 

För att uppnå en säkrare avfallshantering föreslås bland annat följande: 

• Krav på att behandla avfallet när det inte är motiverat att fortsätta lagra 
det 

• Möjlighet att ställa krav på ekonomisk säkerhet för anmälningspliktiga mil
jöfarliga verksamheter 

• Undantag från tillstånds- och anmälningsplikt för viss användning av mas
sor för anläggningsändamål 

• Krav på att tillsynsmyndigheten ska skyndsamt anmäla vid brottsmiss
tanke 

• Krav på att den som lämnar ifrån sig avfall ska kontrollera att mottagaren 
har de tillstånd eller gjort de anmälningar som krävs för vidare hantering 
av avfallet. 

Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2022 och förordningsändring
arna den 1 juni 2021. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 43, miljö
och stads byggnadsnämnden besluta att lämna följande yttrande till Miljödeparte
mentet avseende promemorian Ordning och reda på avfallet med diarienummer 
M2021 / 00207: 

1. Miljö- och stads byggnadsnämnden anser att antal begrepp som förekommer i 
förslagen till ändringar behöver förtydligas, se nedan. 

a. Icke fiirorenad jord. 
Det bör förtydligas vad som omfattas av icke _fo"rorenad jord för underlätta för både 
verksamhetsutövare och tillsynsmyndighet att utföra korrekta och rättssäkra be
dömningar. Enligt förslaget ska bedömningar göras av såväl bakgrundshalter på 
den plats där massorna ska användas som på de uppgrävda massorna. Då massor 
från större projekt kan komma att användas i flera kommuner är det av stor vikt 
att dessa bedömningar av icke _fo"rorenad jord är densamma, oavsett i vilken kommun 
massorna kommer från eller läggs ut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 55 

För att skapa mer rättssäkra bedömningar bör det, utöver en bedömning av bak
grundshalter, införas tydligare kriterier av vad som innefattas i begreppet icke fliro
renad jord i form av exempelvis gränsvärden. 

b. Naturligt maten.al 
Miljö- och stads byggnadsnämnden anser att begreppet naturligt materia/behöver 
förtydligas. 

c. S äkerstalit att materialet kommer användas 
Det behöver förtydligas vad som krävs för att det ska vara sakerstalit att materialet 
kommer användas i sitt naturliga tillstånd samt hur verksamhetsutövaren ska visa 
för tillsynsmyndigheten att det är säkerställt. 

2. Miljö- och stads byggnadsnämnden anser att förslagna ändringar i miljöpröv
ningsförordningen avseende hantering av ''icke flirorenat naturligt flirekommande 
material som schaktas ur i samband med ryggverksamhet" bör invänta resultatet av rege
ringsuppdraget hantering av schaktmassor och annat naturligt förekommande 
material som kan användas för anläggningsändamål, som nyligen givits till Natur
vårdsverket. Uppdraget ska redovisas senast den 1 juni 2022. 

3. Miljö- och stads byggnadsnämnden är positiv till att det införs möjlighet att fö
relägga om ekonomisk säkerhet. Det krävs dock mycket tydlig och detaljerad väg
ledning innan förslaget till ändringar träder i kraft. Det måste ur vägledningen 
framgå när det är skäligt för tillsynsmyndigheten att förelägga, samt vad som är ett 
rimligt belopp att sätta som säkerhet. Utan vägledning är denna möjlighet att före
lägga verkningslös då kommuner i dagsläget inte besitter den kompetens som 
krävs för denna bedömning. Vidare anser miljö- och stads byggnadsnämnden att 
det bör införas ett nationellt system för uppföljning och bevakning av att säker
heten fortfarande är aktuell och tillräcklig, ansvaret för detta system bör ligga på 
Naturvårdsverket. 

4. Miljö-och stads byggnadsnämnden ser positivt på att verksamhetsutövaren ska 
kunna motivera varför fortsatt lagring ska tillåtas. Det krävs dock vägledning om 
när det inte är motiverat att fortsätta lagra avfallet och tillsynsmyndigheten ska fö
relägga om att se till att avfallet blir behandlat. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Forts § 55 

5. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att anmälningsgränsen på 10 ton 
icke-farligt avfall i 49 § miljöprövningsförordningen är för lågt satt. Det är inte 
rimligt att tillsynsmyndigheten ska lägga resurser på exempelvis lagring av 10 ton 
icke förorenad jord. Anmälningsplikten på 10 ton ickefarligt avfall kan leder till att 
krav ställs som inte alltid är miljömässigt motiverade. 

Sänt till: 
Miljödepartementet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 56 

Överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken 
Tillsyn inom vattenskyddsområde Galgbacken 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen Skåne hemställa om att läns
styrelsen överlåter den operativa tillsynen enligt miljöbalken över Galgbackens 
vattenskyddsområde i Hässleholms kommun (12FS 2020:36), beslutat av länssty
relsen den 1 december 2020 med diarienummer 513-35238-2017. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-04-07 vad gäller skäl för beslut och utredning i ärendet. 

Skäl för beslutet 

En statlig operativ tillsynsmyndighet får överlåta till en kommunal nämnd att ut
öva den operativa tillsynen, om kommunfullmäktige begär det. (1 kap. 18 § miljö
tillsynsförordningen (2011:13)) 

Länsstyrelsen ska i sin prövning av om den operativa tillsynen kan överlåtas bland 
annat ta hänsyn till kommunens interna ansvarsfördelning för drift och tillsyn 
över kommunala verksamheter samt möjligheten att bedriva en effektiv tillsyn. (1 
kap. 20 § rniljötillsynsförordningen) 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen har den 11 december 2014 (dnr 504-24635-2014) fattat beslut om 
att överlåta tillsynen inom 17 vattenskyddsområden till kommunen, på begäran av 
kommunfullmäktige. Detta skedde också utifrån uppmaningar från länsstyrelsen 
om att kommunerna i större utsträckning skulle överta tillsynen för att i vissa fall 
undvika dubbelprövning inom vattenskyddsområden. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Forts§ 56 

Vid detta tillfälle beslutades även om överlåtelse av ett drygt 30-tal miljöfarliga 
verksamheter med tillstånd, vissa av dessa var även överlåtna sedan tidigare. Sedan 
beslutet från länsstyrelsen 2014 har kommunfullmäktige vid fyra tillfallen begärt 
(och fått) tillsynen för fler verksamheter med nya tillstånd. 

Den 1 december 2020 fattade länsstyrelsen ett nytt beslut om vattenskyddsområde 
och -skyddsföreskrifter för Galgbackens vattentäkt (12FS 2020:36) samt upp
hävde tidigare beslut från 1971 med ändring 1984. Området har alltså både nya 
gränser och nya skyddsföreskrifter. Mot denna bakgrund har länsstyrelsen utrett 
och gett besked om att det behövs ett nytt beslut om överlåtelse och en ny ansö
kan från kommunen. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 7 april 2021. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 44, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande be
slut: 

Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen Skåne hemställa om att läns
styrelsen överlåter den operativa tillsynen enligt miljöbalken över Galgbackens 
vattenskyddsområde i Hässleholms kommun (12FS 2020:36), beslutat av länssty
relsen den 1 december 2020 med diarienummer 513-35238-2017. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-04-07 vad gäller skäl för beslut och utredning i ärendet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

_j(lj_~ Jostec;og (]/ V~ Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 57 

Remiss samrådsärende Södra Östersjöns 
Vattendistrikt vattenförvaltning 2021-2027 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Vatten
myndigheten för Södra Östersjöns Vattendistrikt avseende samråd om vattenför
valtning 2021 - 2027: 

Synpunkter på förslag till förvaltningsplan för vatten 2021-2027 

Kapitel 5 - Vatten i ett förändrat klimat: 
Det bör tas fram exempel på lösningar så att markavvattningen anpassas till ett 
klimat med större nederbördsmängder men också torrare perioder. Med utökade 
buffrande zoner kan överskottsvatten tas omhand och bli en resurs under de må
nader då jordbruket, men även planlagda områden, kräver bevattning. Genom att 
hålla kvar vattnet i landskapet ökas även grundvattenbildningen. En problematik 
som inte lyfts i remissen är att ett klimat med ökad nederbörd bör tas i beaktning 
när det gäller dimensionering av gödselplattor och urin/ flytgödselbrunnar. Med 
mer tillskottsvatten fylls dessa på snabbare vilket leder till krissituationer med 
överfulla anläggningar. Vattenmyndigheten bör även i sitt åtgärdsprogram ge Jord
bruksverket i uppgift att se över jordbrukslagstiftningen gällande stukalagring i falt 
och om det även fortsättningsvis ska vara möjligt utöver några veckor inför sprid
rung. 

Kapitel 8 - Sammanfattning av åtgärdsprogrammet: 
Enligt förslaget ska alla kommuner prioritera och genomföra sin vattenrelaterade 
tillsyn utifrån en samlad bild av vilka vattenförekomster som behöver åtgärdas och 
utgå från miljökvalitetsnormerna för vatten. För att kunna uppfylla detta krävs ett 
nytt arbetssätt och en samordning. Vad det gäller tillsyn av lantbruk är det flertalet 
av de förslag till åtgärder som finns i VISS som tillsynsmyndigheten inte föreläg
ger om idag, tex kalkfilterdiken och kantzoner. För att kunna utföra dessa åtgärder 
krävs ett helt nytt samarbete med länsstyrelsen och rådgivningen inom lantbruket. 
Det kräver resurser, som bedöms vara svåra att erhålla endast genom tillsynsavgif
ter, att dra igång arbetet och många kommuner går idag på knäna bara av att ge
nomföra den tillsyn de måste göra enligt miljöbalken. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Synpunkter på förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 
Arbetet med att åtgärda de enskilda avloppen är en av åtgärderna som finns med i 
förslaget. Havs- och vattenmyndigheten måste starkt arbeta för att lyfta vikten av 
att vi har godkända enskilda avlopp. Diskussionerna är många och tillsynsmyndig
hetens arbete med inventering och krav på åtgärder ifrågasätts ofta. Våtmarker har 
lyfts som en åtgärd inom jordbruket. Även här bör Havs- och vattenmyndigheten 
ta fram material som påvisar våtmarkers lämplighet för näringsreduktion. För att 
förtydliga vikten av kommunernas arbete med åtgärdsprogrammet måste Havs
och vattenmyndigheten ta fram informationsmaterial och utföra kommunikations
insatser riktade till exempelvis kommunledningen. 

Avsnitt 3.3 - Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet: 
För att kunna utföra den prioriterade tillsynen, som ska leda till att de åtgärder 
som behövs utförs för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten följs, 
krävs ytterligare kompetens hos tillsynsmyndigheten. Det kommer innebära fler 
tillsynstimmar som antingen verksamhetsutövaren eller kollektivet får betala. Fler 
samarbeten bör därför tas fram med tex rådgivare och LEVA-samordnare. 

Avsnitt 3.4 - Fördelning av kostnader per aktör: 
De föreslagna åtgärderna kommer att kräva utökad tillsynstid och att som remis
sen föreslår finansiera det med tillsynsavgiften kommer vara svårt för kommu
nerna att få igenom. För att kommunens tillsyn ska kunna bli mer strategiskt pla
nerad krävs därför mer resurser till den. 

Övrigt 
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden noterar att endast 3 av 15 kommunala renings
verk finns med i VISS-kartan under fliken Fo'rslag åtgärder 2021 och framåt. 

Beskrivning av ärendet 

Vattenmyndigheterna samordnar Sveriges arbete för bättre vatten. Fem länsstyrel
ser är utsedda av regeringen att vara vattenmyndighet i var sitt vattendistrikt. Län 
och kommuner kan tillhöra mer än ett vattendistrikt. I varje distrikt finns en vat
tendelegation som fattar vattenmyndighetens beslut. Hässleholms kommun tillhör 
Södra Östersjön och Västerhavets Vattendistrikt. Då kommunen till största delen 
tillhör Södra Östersjöns Vattendistrikt är det dessa samrådshandlingar som har 
granskats. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering M 
~ 

Utdraget bestyrkes 
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Vattenmyndigheternas uppdrag är att genomföra EU:s vattendirektiv. Tillgången 
till rent vatten kräver ett gemensamt och omfattande arbete både inom och utan
för Sverige. 

Arbetet med vattenförvaltning i Sverige sker i cykler om sex år. I slutet av varje 
cykel presenterar vattenmyndigheterna i respektive vattendistrikt en förvaltnings
plan inför de kommande sex åren. Miljökvalitetsnormer för vatten är bestäm
melser om kvaliteten för vatten. Normerna gäller för alla som utför verksamheter 
som kan påverka vatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges vattenkvalitet. 
Atgärdsprogrammet beskriver vilka åtgärder som behövs i våra vatten för att 
miljökvalitetsnormerna för vatten ska kunna uppfyllas. 

Arbetet med vattenförvaltning bygger på öppenhet och inflytande. Därför genom
för vattenmyndigheterna samråd inför större moment och beslut där berörda och 
intresserade får chans att granska och tycka till om förslag. 

På kommunerna har det lagts åtgärder inom områdena vattenplanering, miljötill
syn, dricksvattenskydd, fysisk planering, VA-plan inklusive dagvatten och dioxiner 
från småskalig förbränning. 

Den 1 november 2020 - 30 april 2021 genomför Vattenmyndigheten samråd om 
hur sjöar, vattendrag, grundvatten och kustnära vatten ska förvaltas de kommande 
åren. I samrådet ingår följandehandlingar: 

• Förslag till förvaltningsplan (inklusive bilagor) 

• Förslag till åtgärdsprogram (inklusive bilaga) 

• Förslag till föreskrift med miljökvalitetsnormer 

• Förslag till delförvaltningsplan med åtgärder mot vattenbrist och torka 
(specifikt framtagen för Södra Östersjöns Vattendistrikt) 

• Till åtgärdsprogrammet hör också en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

De föreslagna åtgärderna utgör ett planeringsstöd för åtgärdsmyndigheter, länssty
relser och kommuner, men vid åtgärdsplanering på vattenförekomstnivå krävs 
även lokal kunskap. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

35(58) 



,, "' "' "',, 
~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

M-2020-2671 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 57 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 45, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta att lämna följande yttrande till Vattenmyndig
heten för Södra Östersjöns Vattendistrikt avseende samråd om vattenförvaltning 
2021 - 2027: 

Synpunkter på förslag till förvaltningsplan för vatten 2021-2027 

Kapitel 5 - Vatten i ett förändrat klimat: 
Det bör tas fram exempel på lösningar så att markavvattningen anpassas till ett 
klimat med större nederbördsmängder men också torrare perioder. Med utökade 
buffrande zoner kan överskottsvatten tas omhand och bli en resurs under de må
nader då jordbruket, men även planlagda områden, kräver bevattning. Genom att 
hålla kvar vattnet i landskapet ökas även grundvattenbildningen. En problematik 
som inte lyfts i remissen är att ett klimat med ökad nederbörd bör tas i beaktning 
när det gäller dimensionering av gödselplattor och urin/ flytgödselbrunnar. Med 
mer tillskottsvatten fylls dessa på snabbare vilket leder till krissituationer med 
överfulla anläggningar. Vattenmyndigheten bör även i sitt åtgärdsprogram ge Jord
bruksverket i uppgift att se över jordbrukslagstiftningen gällande stukalagring i falt 
och om det även fortsättningsvis ska vara möjligt utöver några veckor inför sprid
rung. 

Kapitel 8 - Sammanfattning av åtgärdsprogrammet: 
Enligt förslaget ska alla kommuner prioritera och genomföra sin vattenrelaterade 
tillsyn utifrån en samlad bild av vilka vattenförekomster som behöver åtgärdas och 
utgå från miljökvalitetsnormerna för vatten. För att kunna uppfylla detta krävs ett 
nytt arbetssätt och en samordning. Vad det gäller tillsyn av lantbruk är det flertalet 
av de förslag till åtgärder som finns i VISS som tillsynsmyndigheten inte föreläg
ger om idag, tex kalkfilterdiken och kantzoner. För att kunna utföra dessa åtgärder 
krävs ett helt nytt samarbete med länsstyrelsen och rådgivningen inom lantbruket. 
Det kräver resurser, som bedöms vara svåra att erhålla endast genom tillsynsavgif
ter, att dra igång arbetet och många kommuner går idag på knäna bara av att ge
nomföra den tillsyn de måste göra enligt miljöbalken. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Synpunkter på förslag till åtgärdsprogram för vatten 2021-2027 
Arbetet med att åtgärda de enskilda avloppen är en av åtgärderna som finns med i 
förslaget. Havs- och vattenmyndigheten måste starkt arbeta för att lyfta vikten av 
att vi har godkända enskilda avlopp. Diskussionerna är många och tillsynsmyndig
hetens arbete med inventering och krav på åtgärder ifrågasätts ofta. Våtmarker har 
lyfts som en åtgärd inom jordbruket. Även här bör Havs- och vattenmyndigheten 
ta fram material som påvisar våtmarkers lämplighet för näringsreduktion. För att 
förtydliga vikten av kommunernas arbete med åtgärdsprogrammet måste Havs
och vattenmyndigheten ta fram informationsmaterial och utföra kommunikations
insatser riktade till exempelvis kommunledningen. 

Avsnitt 3.3 - Kostnader för att genomföra åtgärdsprogrammet: 
För att kunna utföra den prioriterade tillsynen, som ska leda till att de åtgärder 
som behövs utförs för att miljökvalitetsnormerna för yt- och grundvatten följs, 
krävs ytterligare kompetens hos tillsynsmyndigheten. Det kommer innebära fler 
tillsynstimmar som antingen verksamhetsutövaren eller kollektivet får betala. Fler 
samarbeten bör därför tas fratn med tex rådgivare och LEVA-samordnare. 

Avsnitt 3.4 - Fördelning av kostnader per aktör: 
De föreslagna åtgärderna kommer att kräva utökad tillsynstid och att som remis
sen föreslår finansiera det med tillsynsavgiften kommer vara svårt för kommu
nerna att få igenom. För att kommunens tillsyn ska kunna bli mer strategiskt pla
nerad krävs därför mer resurser till den. 

Övrigt 
Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden noterar att endast 3 av 15 kommunala renings
verk finns med i VISS-kartan under fliken Fö"rslag åtgärder 2021 och framåt. 

Sänt till: 
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns Vattendistrikt avseende 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

M-2021 -90 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 58 

Hässleholms energiuppföljning 2020 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden översänder redovisningen av Hässleholms 

energiuppföljning, för information, till kommunstyrelsen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms Miljö AB har enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 180 från 
den 28 augusti 2017, om koncerngemensamma energiindikatorer för uppföljning 
av energihantering och klimatpåverkan, tagit fram Hässleholms kommuns energi
uppföljning 2020 med tillhörande analys. Kommunen har ett ansvar att främja 
hushållningen med energi samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel en

ligt lagen (1977:439) om kommunal energiplanering. Energiuppföljningen svarar 
delvis mot lagen och delvis mot kommunens åtaganden gentemot Klimatkommu
nerna. 

Uppföljningen omfattar kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen 
Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB), Hässleholm Miljö AB (HMAB), 
Hässleholms Vatten AB (HV AB) och bostads bolaget Hässlehem. 

Uppföljningen för 2020 visar både positiva och negativa trender i kommunkon
cernen: 

- Den installerade effekten av solenergi i koncernen ökade med 13 %. 

- Övervägande används fossilfria uppvärmningsformer och fjärrvärme i koncer-

nens lokaler. Sex oljepannor finns kvar och ingen av dessa avyttrades under 2020 
men det finns en plan för avyttring senast 2023. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jesteriog Jr®--~ Utdraget bestyrkes 
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M-2021-90 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 58 

- Elanvändning till belysning, verksamheter och uppvärmning i koncernensloka
ler minskartotalt sett. Jämfört med år 2019 minskar elförbrukningen i förvaltning
arnas lokaler med 5,5 %. Det beror till stor del på att år 2020 var det varmaste året 
hittills i Sverige. 

- Antal cyklar inom omsorgsförvaltningen fortsätter att öka men det saknas bra 
sätt att följa upp hur mycket cyklarna används. 

- Antal resor med kollektivtrafik minskade markant och flyget uteblev under 
året med coronapandemin. 

- Användning av egen bil i tjänst minskade mycket i de flesta förvaltningar men 
bara måttligt inom socialförvaltningen och tekniska förvaltningen. 

- Körsträckan för koncernens fordon minskade under 2020. Alla förvaltningar 
minskade körningen med undantag för kultur- och fritidsförvaltningen som körde 
lika mycket som året innan. Det tyder på att minskningen bero på coronapande
min som inte påverkar kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet i samma om
fattning som övriga. På HMAB ökar körsträckan med 20 % då fler transporter tas 
. . 
1 egen regi. 

- Den totala förbrukningen av drivmedel minskar, till stor del som en följ av 
minskade transporter. Bensin och diesel med fossil inblandning minskar med 
10 % medan HVO 100, som är fossilbritt, ökar med 25 %. Användningen av for
donsgas minskar avsevärt och användningen av el ökar inte, något som är negativt 
ur miljösynpunkt. Räknat till energiinnehållet minskar förvaltningarnas inköp av 
drivmedel med 4 % mellan år 2019 och år 2020. 

- Gällande fordonsinköp, visar statistiken att fordon som drivs med fossila bräns
len fortsätter att införskaffas och att "riktlinjer för resor, trafik och fordon i Häss
leholms kommunkoncern" inte efterföljs. I första hand ska fordon som drivs med 
biogas, el eller laddhybrider köpas. I andra hand kommer dieselfordon (inkl. elhy
brider) som är godkända för biodiesel och övriga fordon som till övervägande del 
drivs med förnybara drivmedel. A v27 nya personbilar är endast 2 laddhybrider. Av 
10 nya lätta lastbilar går 3 på el. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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M-2021-90 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 58 

- Det genomfördes några åtgärder för att minska energianvändning och/ el
ler klimatpåverkan. De inrapporterade åtgärderna har en mycket blandad karak
tär; till exempel flera digitala möten, effektivare ventilationsaggregat eller mer till
läggsisolering, miljöcertifiering av byggnader samt arbete med de globala hållbar
hetsmålen i Agenda 2030. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 46, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att översända redovisningen av Hässleholms energi
uppföljning, för information, till kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

M-2021-862 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 59 

Redovisning av livsmedelstillsyn 
Butik med förpackade varor 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
genomförd livsmedelskontroll. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under 2021 gjort inspektioner hos to
talt tolv butiker med förpackade varor i Hässleholms kommun. Inspektionerna 
gjordes oanmälda och anmälda med hjälp av utvalda lagstiftningsområden som 
framgår av checklistan i bilaga 2. Totalt sju av tolv butiker fick avvikelser medan 
fem klarade sig helt utan avvikelser. Två av kontrollerna ledde till föreläggande. 

En av butikerna har fått lämna in en åtgärdsplan och tre har fått uppföljande be
sök. Vidtagna åtgärder har bedömts som tillräckliga av miljö- och stadsbyggnads
förvaltningen. 
Livsmedelsinspektör Johanna Johansson föredrar ärendet. 

Sänt till: 
Miljöavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021-000018 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 60 

Information från förvaltningen 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Östling berättar om hur pandemin påverkar arbetet på 
förvaltningen. 

Det har under den senaste tiden skett ett stort antal rekryteringar, bland annat 
bygglovschef, samhällsbyggnadsjurist, byggnadsinspektör och livsmedelsinspektö
rer. Framöver ska ytterligare en bygglovshandläggare anställas på grund av hög ar
betsbelastning och ärendeingång. 

Inom kort börjar budgetarbetet inför 2022. 

Den senast Insiktsmätningen redovisas. Resultatet för 2020 visar att den långsik
tiga positiva trenden fortsätter för alla myndighetsområden förutom för serve
ringstillstånd 

En ökad flexibilitet från kommunernas sida gällande tillsynsärenden, där fysiska 
möten bytts mot telefon, mejl och andra digitala plattformar har påverkat. Även 
handläggarnas insatser har bidragit till en positiv upplevelse. 

Hässleholms resultat: NK.I för Hässleholm uppgår till 73, vilket är en bra nivå. 
Högst omdöme ges bemötande, med ett index på 79. Sett till myndighetsområde 
får markupplåtelse högst betyg medan bygglov får lägst. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021 -04-28 
Diarienummer 

B 2021-000410 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 61 

Ordförandeförslag, stadsbyggnadspris 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Ett stadsbyggnadspris med föreslagna stadgar, införs. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en pris
plakett enligt ordförandeförslaget. 

Reservationer 

Jonas Klein (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Yrkanden 

Camilla Lindoff (S) yrkar att förslaget återremitteras för att förtydliga stadgarna och 
syftet med priset. 
Lars Olsson (C) yrkar bifall till Camilla Lindoffs yrkande. 

Jonas Klein (FV) yrkar på avslag till förslaget. 

Omröstning 

Ordförande ställer först under proposition om ärendet ska avgöras idag eller åter
remittera det och finner att ärendet ska avgöras idag. 

Ordförande ställer därefter under proposition om ärendet ska bifallas eller avslås 
och finner att ärendet bifallits . 

Beskrivning av ärendet 

Målet är att stadsbyggnadspriset ska vara ett incitament till att skapa god arkitektur 
med goda estetiska värden i vår kommun. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteciag JM ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021-000410 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 61 

Priset skapar uppmärksamhet och hjälper till att bygga ett positivt varumärke för 
kommunen. Goda livsmiljöer och spännande och nytänkande design är också en 
grund för ett innovativt näringsliv som bidrar till styrkan i samhällsekonomin. 

Bra arkitektur handlar om livskvalitet och utgör en resurs i utvecklingen av ett 
långsiktigt hållbart samhälle. 

Genom priset kan man påvisa god arkitektur, inspirera samt väcka allmänheten in
tresse för arkitektur och stadsbyggnadsfrågor. 

Stadsbyggnadspriset är till för att uppmärksamma god arkitektur som ger Hässle
holm en vackrare och trivsammare miljö. Det kan delas ut till bästa nybyggda hus 
och/ eller bästa om-/ tillbyggnad eller restaurering. Även en utomhusmiljö som 
tillför kommunen något skulle kunna utmärkas. Viktigt är att bedömningen utgår 
från att det ska vara estetiskt tilltalande och ge en god helhetsverkan. 

Viktiga aspekter som bör finnas med i bedömningen är placering och utformning, 
hänsyn till stads- och landskaps bild samt hänsynstagande till natur- och kulturvär
den. 

I förslaget till stadgar finns bland annat kriterier för bedömning av pris, olika kate
gorier av pris, jurysammansättning, hur priset ska se ut och när samt hur ofta pri
set ska delas ut. 

Stadsbyggnadspriset är ett hedersomnämnande som kan delas ut årligen. Priset be
står förslagsvis av en unik bronsplakett att sätta upp på byggnaden eller vid an
läggningen, samt diplom som delas ut till de personer som varit särskilt viktiga för 
projektets tillblivelse och goda resultat. Vinnaren föreslås tillkännages i samband 
med Hässleholms kommuns galakväll eller vid ett separat tillfalle, dock senast 
den 30 november. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021-000410 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 61 

K ostna 1 k or pnsp a ett 
Kostnad konstnärlig ge- 35 000 kr 
staltning 
Startavgift bronsplakett 3 500 kr 
20x20 
Total uppstartskostnad 39 500 kr 

Återkommande årlig kost- 2 500 
nad -bronsplakett kr/st 
Årlig återkommande kost- 2 000 kr 
nad - kommunikation och 
diplom 
Total årlig kostnad 4 500-

9 500 kr 

Alla priser är exklusive 
moms. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 47, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

1. Ett stadsbyggnadspris med föreslagna stadgar, införs. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att ta fram en pris
plakett enligt ordförandeförslaget. 

Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till ordfö
randeförslaget. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Skriftlig reservation Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 28 april 2021 

Ärende 14- B2021-000410 

Folkets Väl reserverar sig mot ordförandeförslaget om att instifta ett 

stadsbyggnadspris. 
11v' 

Vi 
0

lar in_te_~ pri~cipmotståndare till att det existerar arkitekturpriser, men här ho/V{.,.; 
maste v1 saga neJ. /&< 
Anledningar till att vi yrkar på avslag: 

FV prioriterar kommunal kärnverksamhet- ett kommunalt arkitekturpris är 

inte alls kärnverksamhet. Det känns lite knepigt att lägga skattekronor på olika 

"priser" när skoleleverna inte får läsa franska längre (ett exempel!). 

Tjänstepersoner, och måhända också politiker, behöver inte fler 
arbetsuppgifter. 

Priset är utformat så att det kan utnyttjas i politiska syften. Det kan användas 
för att skyla över begångna misstag och oegentligheter. 

Kostnadsberäkningen är i våra ögon inte komplett. 

Tyringe 28/4-21 

För Folkets Väl 

Jonas Klein - tjänstgörande ersättare i MSN 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021-000432 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 62 

Personal delegationer - Förordnande av 
ställföreträdande förvaltningschef för miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

I följande angiven ordning utses, chef för verksamhetsstöd Susanne Rönnefeldt 
Berg, miljöchef Torbjörn Håkansson, kart-/GIS-chef Linda Granqvist, planchef 
Marie Nilsson, bygglovschef Katarina Finyak, lantmäterichef Henrik Johansson 
samt tillsynschef Carina Westerlund som ersättare för förvaltningschef då denne ej 
tjänstgör på grund av semester eller annan anledning under perioden 2021-06-01 
och tills vidare. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt Miljö- och stads byggnadsnämndens delegeringsregler, finns 
ingen reglering av ersättare vid frånvaro av förvaltningschef. 

För att tydliggöra vem som är ersättare då ordinarie förvaltningschef ej tjänstgör 
på grund av semester eller annan anledning föreslås att miljö- och stadsbyggnads
nämnden som ersättare i följande angiven ordning utser chef för verksamhetsstöd 
Susanne Rönnefeldt Berg, miljöchef Torbjörn Håkansson, kart-/ G IS-chef Linda 
Granqvist, planchef Marie Nilsson, bygglovschef Katarina Finyak, lantmäterichef 
Henrik Johansson samt tillsynschef Carina Westerlund. 

Information i detta ärende lämnas till de fackliga organisationerna vid 
förvaltningssamverkan de 15 april 2021. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 48, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

JesteriogJlf-~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021-000432 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 62 

I följande angiven ordning utses, chef för verksamhetsstöd Susanne Rönnefeldt 
Berg, miljöchef Torbjörn Håkansson, kart-/GIS-chef Linda Granqvist, planchef 
Marie Nilsson, bygglovs chef Katarina Finyak, lantmäterichef Henrik Johansson 
samt tillsynschef Carina Westerlund som ersättare för förvaltningschef då denne ej 
tjänstgör på grund av semester eller annan anledning under perioden 2021-06-01 
och tills vidare. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 
Kommunal författningssamling 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jesteriog ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021-000434 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 63 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens 
lokalbehovsplan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens lokalbehovsplan godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt kommunens riktlinjer för lokalförsörjning ska respektive facknämnd be
sluta om förvaltningens lokalbehov på kort och lång sikt. Redovisningen presente
ras i en lokalbehovsplan som årligen uppdateras och beslutas av nämnden. 

Lokalbehovsplanen innehåller en beskrivning av lokalbehoven med tillhörande 
motivering avseende risker och konsekvenser om lokalbehoven inte genomförs. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-04-14, § 49, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens lokalbehovsplan godkänns. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 
Ekonomikontoret 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering lat~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2020-001217 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 64 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden sammanträden 
Sammanträdesdagar 2021 - ändrat sammanträdes
datum i september 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde i september 2021 flyttas från 
onsdagen den 22 september 2021 till torsdagen den 23 september 2021. 

En preliminär dag för miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
den 12 maj 2021 samt en preliminär dag för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
den 26 maj 2021 planeras in. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt miljö- och stads byggnadsnämnden reglemente ska arbetsutskottet och 
nämnden sammanträda på dag och tid som nämnden bestämmer. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 28 oktober 2020 (§ 176) att ar
betsutskottet sammanträder den andra onsdagen i månaden och miljö- och stads
byggnadsnämnden den fjärde onsdagen i månaden under 2021. 

På grund av en kommungemensam chefsdag den 22 september 2021 behöver 
miljö- och stadsbyggnadsnämndens septembersammanträde flyttas. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen föreslår att sammanträdet flyttas till den 23 
september 2021 kl. 13.00. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 202104-014, § 50, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens sammanträde i september 2021 flyttas från 
onsdagen den 22 september 2021 till torsdagen den 23 september 2021. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 

Diarienummer 

B 2020-001217 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 64 

En preliminär dag för miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
den 12 maj 2021 samt en preliminär dag för miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
den 26 maj 2021 planeras in. 

Kenny Hansson (M) lämnar följande tilläggsyrkande till förvaltningens förslag till 
beslut: 
En preliminär dag för miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott 
den 12 maj 2021 samt en preliminär dag för miljö- och stads byggnadsnämnden 
den 26 maj 2021 planeras in. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2021-04-28 

Diarienummer 

M-2021-52 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 65 

Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljöavdelningen under perioden den 15 mars 2021 till och med 
den 18 april 2021. 

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 

2021-04-28 
Diarienummer 

M-2021-51 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 66 

Skrivelser för kännedom 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser för kän
nedom som inkommit till miljöavdelningen under perioden den 15 mars 2021 till 
och med den 18 april 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden informeras vid varje nämndssammanträde om 
de skrivelser av principiell beskaffenhet, exempelvis beslut och domar, vilka in
kommit till miljöavdelningen. 

Under perioden den 15 mars 2021 till och med den 18 april 2021 inkom följande: 

• Ärende M-2021-994. Länsstyrelsen fördelar tillsynsansvaret för MIFO-objekt 
"Upplag av impregnerade stolpar vid Götagatan" på fastigheten Kärråkra 
114:69 till kommunen. 

• Ärende M-2021-585. Polismyndigheten beslutar att inte inleda förundersök
ning gällande nedskräpning på fastigheten Lommarp 3:5. 

• Ärende M-2021-160. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet om 
förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastig
heten Hörja 36:1, och återförvisar ärendet till miljö- och stadsbyggnadsnämn
den för fortsatt handläggning. 

• Ärende M-2020-1997. Länsstyrelsen beslutar att bevilja Hässleholms kom
mun stadsbidrag för fortsatta kalkningsåtgärder under 2021. 

• Ärende M-2021-319. Länsstyrelsen avslår överklagandet av förbud att släppa 
ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Vittsjö 1:12. 

• Ärende 2015-1433. Länsstyrelsen avslår överklagandet av beslut om tillsyns
avgift gällande avloppsanläggning på fastigheten Vanneberga 7:42. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriog Rtr ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

M-2021-51 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 66 

• Ärende M-2020-1914. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet gäl
lande bullerklagomål på fastigheten Kandidaten 5 från intilliggande discgolf
bana. 

• Ärende M-2020-2528. Länsstyrelsen avvisar överklagandet av deras beslut att 
avslå överklagande av föreläggande att lämna in anmälan om installation av 
torrtoalett på fastigheten Matteröds-Maglehult 1 :62. 

• Ärende M-2021-10. Länsstyrelsen avslår överklagande av föreläggande att 
lämna in uppgifter om avloppsanläggning på fastigheten Hästveda 2:5. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering~~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021 -04-28 
Diarienummer 

B 2021-000019 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 67 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen och ärendena läggs 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog del av personalärenden under mars, de-le
gationsbeslut under perioden 15 mars - 18 april 2021 samt skrivelser för känne
dom. 

Skrivelser för kännedom: 

• B 2020-001234, Dolkfåstet 3 (Hövdingegatan 2), Bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus samt rivningslov, Länsstyrelsen upphäver det överklagade be
slutet och visar ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning i enlig
het med vad som anges i skälen för beslutet. 

• B 2020-001056, Tottarp 1:30, Bygglov för anordnande av parkeringsplatser, 
Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition. Länsstyrelsen avslår överklagan
det. 

• B 2020-001004, Röke-Algustorp 12:1 (Röke-Algustorp 4194), Bygglov för ny
byggnad av fritidshus, Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

• BN 2016-000284, Vannaröd 56:7, Detaljplan för Vannaröd 56:7, Länsstyrel
sen överprövar inte miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut, den 24 febru
ari 2021 § 24, att anta detaljplan för Vannaröd 56:7 m.fl., Sösdala, Hässle
holms kommun. 

• B 2020-000910, Hässleholm 87:6, Olovligt byggande/olovlig åtgärd Byggnat
ion utan lov och startbesked, Mark- och miljödomstolen avslår överklagan
det. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

B 2021-000019 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 67 

• BN 2017-001120, Körsbäret 1, Ändring av Detaljplan för Körsbäret 1 m. fl. 
(skydds- och varsamhets bestämmelser), Mark- och rniljööverdomstolen ger 
inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför 
fast. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriog m-~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

BN 2012-001285 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 68 

Hässleholm 89:87 
Detaljplan för Hässleholm 89:87 m. fl. (Sjörröds gård) 
- initiativärende 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta och avsluta 
detaljplanearbetet rörande bebyggelse av Sjörröds gård. 

Reservationer 

Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och Jonas Andersson (S) 
reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och Jonas Andersson (S) 
yrkar avslag till initiativärendet. 

Kenny Hansson (M),Jonas Klein (FV) och Paul Thurn (SD), 
Cecilia Tönning (SD) och Lars Klees (SD), Sievert Aronsson (L) yrkar bifall till 
initiativärendet 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska bifallas eller avslås och fin
ner att ärendet ska bifallas. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla initiativärendets 
beslutsförslag röstar ja. Den som vill avslå röstar nej." 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

BN 2012-001285 

Miljö- och sladsbyggnadsnämnden 

Forts§ 68 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Bengt Troedsson (M), Sievert Aronsson (L), 
Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD), Jonas Klein (FV) och Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S),Jonas Andersson (S) och 
Ann Olausson (S) 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed bifallit yrkandet i initiativärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Initiativärende, enligt bilaga, daterad den 28 april 2021 väcks av Kenny Hansson 
(M), Paul Thurn (SD) och Jonas Klein (FV) vid miljö- och stadsbyggnadsnämn
dens sammanträde. 

Där anges: 
Den 25 februari 2013 upprättades ett planavtal av vilket det framgår att kommu
nen åtog sig att i, detaljplaneförfarande, pröva möjligheterna att tillåta uppföran
det av bostadsbebyggelse på Sjörröds gård. Avtalet undertecknades av dåvarande 
stadsarkitekten Roger Larsson och markägarna . 

Handläggning 
Prövning, i enlighet med avtalet, inleddes och gick så långt som till att detaljplane
förslaget ut för samråd. Inkomna synpunkter pekade till stor del på nackdelarna 
och problemen som den aktuella bostads bebyggelsen skulle medföra. Bland annat 
lämnade Hässleholm Vatten AB och Länsstyrelsen synpunkter som pekade på det 
olämpliga med att tillåta uppförandet av bostäder på marken. Främsta skälet var 
närheten till Hässleholms reningsverk. Även en utredning som beställdes pekade 
på det olämpliga med att tillåta fortsatt bostads bebyggelse närmare reningsverket 
än 1 000 meter. Utredningen är gjord av konsultfirman Ramböll daterad 
den 28 maj 2014. 

Då lämpligheten av att bebygga Sjörröds gård prövats i detaljplaneförfarande och 
därvid redan i samrådsskedet befunnits olämplig kan det konstateras att det inte är 
försvarbart att fortsätta planeringsarbetet. Det är hög tid att fatta ett tydligt poli
tiskt beslut om att planarbetet skall avbrytas och avslutas. Detta understryks av att 
makarna , genom Advokatfirman Äberg, den 24 november 2020 inkom
mit med en skrivelse där de krävt tydliga besked i ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering ~ 

~ 
Utdraget bestyrkes 

57(58) 



Hässleholms 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-04-28 
Diarienummer 

BN 2012-001285 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 68 

Sedan valet 2018 har därtill en politisk majoritet i Hässleholms kommun uttalat att 
de har uppfattningen att ett yttre skyddsavstånd på 1 000 meter skall införas i den 
nya detaljplanen för reningsverket. Detta ska ske i enlighet med Rambölls utred
ning och Hässleholms Vattens yttrande (bland annat 2008-02-05, 2017-11-17) 
samt Länsstyrelsens yttrande (bland annat 2015-07-01) . 

Planavtalets giltighet 
Kommunen har inhämtat underlag från Sveriges Kommuner och Regioner. Dessa 
har lämnat ett tydligt utlåtande om de rent juridiska förhållandena gällande såväl 
planavtalet som ett avbrytande/ avslutande av detta avtal. Utlåtandet, daterat 
den 12 mars 2021, är undertecknat av Olof Moberg på Avdelningen för juridik. 

Sänt till: 
Planavdelningen 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J"'"'"' w~ Utdraget bestyrkes 

58(58) 



E) , 1 c:.0c.. ~ (o ~ 
INITIATIV ÄRENDE 

Datum 

2021-04-28 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Initiativärende gällande avbrytande och avslutande av detaljplane
arbete Sjörröds Gård (Hässleholm 89:87) 

Förslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att avbryta och avsluta detaljplanearbetet rörande 
bebyggelse av Sjörröds gård. 

Bakgrund 
Den 25 februari 2013 upprättades ett planavtal av vilket det framgår att kommunen åtog sig att i, 
detaljplaneförfarande, pröva möjligheterna att tillåta uppförandet av bostadsbebyggelse på Sjör
röds gård. Avtalet undertecknades av dåvarande stadsarkitekten Roger Larsson och markägarna 

. 

Handläggning 
Prövning, i enlighet med avtalet, inleddes och gick så långt som till att detaljplaneförslaget ut för samråd. In
komna synpunkter pekade till stor del på nackdelarna och problemen som den aktuella bostads bebyggelsen 
skulle medföra. Bland annat lämnade Hässleholm Vatten AB och Länsstyrelsen synpunkter som pekade på 
det olämpliga med att tillåta uppförandet av bostäder på marken. Främsta skälet var närheten till Hässleholms 
reningsverk. Även en utredning som beställdes pekade på det olämpliga med att tillåta fortsatt bostadsbebyg
gelse närmare reningsverket än 1000 meter. Utredningen är gjord av konsultfirman Ramböll 2014-05-28. 

Då lämpligheten av att bebygga Sjörröds gård prövats i detaljplaneförfarande och därvid redan i samrådsske
det befunnits olämplig kan det konstateras att det inte är försvarbart att fortsätta planeringsarbetet. Det är 
hög tid att fatta ett tydligt politiskt beslut om att planarbetet skall avbrytas och avslutas. Detta understryks av 
att makarna , genom Advokatfirman Aberg, 2020-11-24 inkommit med en skrivelse där de krävt 
tydliga besked i ärendet. 

Sedan valet 2018 har därtill en politisk majoritet i Hässleholms kommun uttalat att de har uppfattningen att 
ett yttre skyddsavstånd på 1000 meter skall införas i den nya detaljplanen för reningsverket. Detta ska ske i 
enlighet med Rambölls utredning och Hässleholms Vattens yttrande (bl.a. 2008-02-05, 2017-11-17) samt 
Länsstyrelsens yttrande (bl.a. 2015-07-01). 

Planavtalets giltighet 
Kommunen har inhämtat underlag från Sveriges Kommuner och Regioner. Dessa har lämnat ett 
tydligt utlåtande om de rent juridiska förhållandena gällande såväl planavtalet som ett avbry-
tande/ avslutande av detta avtal. Utlåtandet, från 2021-03-12, är undertecknat av Olof Mo berg på 
Avdelningen för juridik. Skrivelse bifogads som bilaga. 

Kenny m,,fu on 
Moderat rna 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Paul Thurn 
Sverigedemokraterna 

Jonas Klein 
Folkets väl 

Postadress: Stadshuset, 281 80 Hässleholm Besöksadress: Stadshuset, Nytorget 1 Telefon: 0451-26 70 00 
Telefax: 0451-848 08 E-post: byggnadsnamnden@hassleholm.se Bankgiro: 866-3494 Webb: www.hassleholm.se 
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