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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 

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2021-06-23, kl. 13.00-17.15 
Ajournering kl. 14.20- 14.35, kl. 15.10 -15.20 

Kenny Hansson (M), ordförande 
Paul Thurn (SD), 1 :e vice ordförande, digitalt via Teams 
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande, digitalt via Teams 
Erik Aberg-Linner (M), §§ 69 - 83, avvek kl. 16.55 
Camilla Lindoff (S), digitalt via Teams 
Jonas Andersson (S), digitalt via Teams 
Ann Olausson (S), §§ 69 - 80, avvek kl. 16.40, digitalt via Teams 
Cecilia Tönning (SD), digitalt via Teams 
Lars Klees (SD), digitalt via Teams 

Bengt Troedsson (M) för Zidon Kristensson (KD), digitalt via Teams 
Jonas Klein (FV) för Björn Widmark (FV), digitalt via Teams 
Leif Nilsson (S) för Ann Olausson (S), §§ 81 - 87, digitalt via Teams 
Mikkel Jönsson Vaerge (SD) för Erik Aberg-Linner (M), §§ 84- 87, digitalt via 
Teams 

Hans-Göran Hansson (MP), digitalt via Teams 
Leif Nilsson (S), §§ 69 - 80, digitalt via Teams 
Mikkel Jöns son Vaerge (SD), §§ 69 - 83, digitalt via Teams 

Helena Östling, förvaltningschef, Marie Nilsson, avdelningschef plan, 
Katarina Finyak, bygglovschef, Torbjörn Håkansson, miljöchef, 
Susanne Rönnefeldt Berg, avdelningschef administration, Caroline Wendel, energi
och klimatrådgivare, Nina Jakobsson, planarkitekt, Alexander Lindahl, planarkitekt, 
Madeleine Meiby, planarkitekt, Sherif Hosny, planarkitekt, Anna Brandin, miljöin
spektör, Madeleine Brodden, samhällsbyggnadsjurist, Anna Svensson, miljöinspek
tör, Josefin Svensson, livsmedelsinspektör, Per-Ola Olsson, bygglovshandläggare 
och Carina Koskinen, sekreterare 

Lars Olsson 

Måndagen den 28 juni 2021 kl. 08.00 på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
§§ 69 - 87 
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Hässleholms 
kommun 

Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-06-23 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2021-06-28 

Datum då anslaget tas ned: 2021-07-26 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 

/42L_:_ Sekreterare Carina Koskinen 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Fastställelse av föredragningslistan § 69 

Kuggen 15 (Industrigatan 3), Hässleholm 
Bygglov för befintligt lagertält (bygglov i efterhand) § 70 

Vanneberga 7:44 (Vannebergavägen 38) 
Bygglov för två (2) tillbyggnader av skolbyggnad (sporthall) § 71 

Kulturmiljöplan för Hässleholms stad - antagande § 72 

Hässleholm 89:15 (Hovdalavägen 51) 
Detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl. (Reningsverket) - samråd § 73 

Vankiva 9:34 
Planbesked för del av Vankiva 9:34 (Åhusfåltet) 
- positivt planbesked § 7 4 

Vankiva 9:34 
Detaljplan för del av Vankiva 9:34 (Åhusfåltet) - uppdrag § 75 

Fornbacken 2, Hässleholm 
Detaljplan för Fornbacken 2 m .fl. (Sjukhuset) - antagande § 76 

Hässleholm 87:38, Fasanen 1 
Detaljplan för Fasanen 1 m.fl. (Stockholmshusen) - antagande § 77 

Ballingslöv 57:1 
Detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 m.fl. - antagande § 78 

Remiss - yttrande rörande motion om vätgasstrategi 
Dnr: KLF 2021/338 § 79 

Björstorp 4:21 
Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet 
Förbud att använda befintlig avloppsanläggning § 80 

Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken för 
perioden 2021 till 2023 § 81 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

I Utdcagel besly~es 

4(51) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Remiss - yttrande rörande motion om 
anpassning av hastighetsgränser 

Information från förvaltningen 2021 

Ekonomi, konsekvens av budgetram 2022-2023 

Skrivelser för kännedom 2021 

Delegationsbeslut 2021 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

§ 82 

§ 83 

§ 84 

§ 85 

§ 86 

§ 87 

5(51) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

Miljö- och sladsbyggnadsnämnden 

§ 69 

Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer föredragningslistan. 

Sammanträdet inleds med presentation av fyra nyanställda samt ett utbildnings
pass där energi- och klimatrådgivare Caroline Wendel informerar om energi- och 
klima trådgivningens verksamhet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2020-001412 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 70 

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

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov för befintligt la
gertält (bygglov i efterhand). 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att den prövade åtgärden är av ringa 
karaktär och därför kan ses som en liten avvikelse som uppfyller syftet med den 
gällande planen enligt§ 9, kap 31 b andra punkten plan- och bygglagen. Detta då 
åtgärden är av begränsad omfattning och nödvändig för att området ska kunna 
användas eller bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Reservationer 

Jonas Klein (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD), Lars Klees (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Olsson (C), 
Erik Aberg-Linner (M), Kenny Hansson (M) och Bengt Troedsson (M) yrkar bi
fall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Jonas Klein (FV) och Ann Olausson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2020-001412 

Miljö- och sladsbyggnadsnämnden 

Forts§ 70 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla förvaltningens förslag röstar nej." 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), Erik Åberg-Linnet (M), 
Bengt Troedsson (M), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
Kenny Hansson (M) 

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

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

Beskrivning av ärendet 

Optimerade Hus Sverige AB har 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. Området är föremål för dagvattenutredning. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 17 maj 2021. 

Mifjif- och stadsbyggnadgo·roaltningens fiirslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbygg
nadsnämnden att avslå ansökan om bygglov för befintligt lagertält (bygglov i efter
hand). 

5 käl fiir det fiireslagna beslutet: 
Tältet har varit på plats mer än 15 år med tidsbegränsade bygglov och kan inte ges 
ytterligare tids begränsat bygglov. Tältet har inte tagits bort innan 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§). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J,steriag~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2020-001412 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 70 

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 föreslår 2021-06-09, § 53, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för befintligt lagertält 
(bygglov i efterhand). 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
föreslår miljö- och stads byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för be
fintligt lagertält (bygglov i efterhand) med skälet att det är en liten avvikelse från 
detaljplanen samt att det följer detaljplanens intentioner med området. 
Paul Thurn (SD) 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. 

Avgift enligt taxa 2020 

Lov: 8 990 kr. Avgift sätts ned med 5 / 5 till O kr. 
Startbesked: 8 7 41 kr 
Kommunicering: 1 53 7 kr. Avgift sätts ned med 5 / 5 till O kr. 
Kungörelse: 38 kr (30 kr+ moms 25%). Avgift sätts ned med 5/5 till O kr. 

Summa avgift: 8 7 41 kronor 
Faktura översänds separat 

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. Lagänd
ringen i PBL innebär att från och med den 1 juli 2018 får beslut om bygg-, riv
nings- och marklov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts 
i Post- och Inrikes Tidningar. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriog ~ tJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 

2021 -06-23 
Diarienummer 

B 2020-001412 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 70 

Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även om det inte har fått laga kraft. 
Att verkställa innebär att beslutad åtgärd genomförs, det vill säga 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. 

Byggnadsdel som ligger närmare tomtgräns eller annan byggnad än 4,0 meter ska 
utföras i lägst brandteknisk klass EI30. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Optimerade Hus Sverige AB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 

Diarienummer 

B 2021-000545 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 71 

Vanneberga 7:44 (Vannebergavägen 38) 
Bygglov för två (2) tillbyggnader av skolbyggnad 
(sporthall) 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Bygglov för tillbyggnad av idrottshall beviljas. 

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
gett ett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att kalla till 
ett tekniskt samråd. Kontrollansvarig för projektet är Gretel Nilsson. 

Från och med den 1 juli 2018 får beslut om bygg-, rivnings- och marklov 
verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes 
Tidningar. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning i ärendet finner miljö- och stads byggnadsnämnden att 
avvikelse från detaljplan avseende tillbyggnad på punktprickad mark kan anses 
som liten och förenlig med detaljplanens syfte. Miljö- och stadsbyggnads
nämndens uppfattning är att åtgärden inte kan anses utgöra en betydande 
olägenhet i den mening som avses i PBL (2 kapitlet 9 § plan- och bygglagen) . 

Med stöd av 9 kap. 31 b § andra stycket punkt 2. Åtgärden är begränsad och följer 
detaljplanens syfte samt är nödvändig för att området skall kunna användas och 
bebyggas på ett ändamålsenligt sätt. 

Nämnden har vid tidigare tillfallen frångått detaljplanen gällande bebyggande av 
den prickade marken i den sydöstra delen av fastigheten, detta bör ses som 
prejudicerande och därmed har syftet med den prickade marken på den delen av 
fastigheten förlorat sin funktion. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jostedag lff ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000545 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 71 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) yrkar att ansökan beviljas med skälen att det handlar om en 
liten avvikelse, att det är ändamålsenligt enligt detaljplanen samt att det föreligger 
ett allmänt intresse. 
Erik Aberg-Linner (M), Bengt Troedsson (M), Paul Thurn (SD), Lars Klees (SD), 
Cecilia Tönning (SD) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag 
till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Kenny Hanssons yrkande 
och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit Kenny Hanssons förslag 
till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen, Hässleholms kommun har den 30 april 2021 ansökt om 
bygglov for två tillbyggnader av befintliga idrottshallar på fastigheten Vanneberga 
7:44 (Vannebergavägen 38). 

Förslag av tillbyggnad med omklädningsrum, dusch, samlingsrum och expedition 
vilken binder ihop norra hallbyggnaden med hallen i den södra delen (samt 
även befintlig passage mellan dessa) följer gällande detaljplan. 

Förslag av tillbyggnaden med läktare placerad på befintlig idrottshalls södra kort
sida strider mot gällande detaljplan vad avser byggnation på punktprickad mark, 
det vill säga, mark som ej får bebyggas. 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
har gett berörda myndigheter och sakägare tillfälle att yttra sig. Synpunkter i form 
av upplysning från Trafikverket och miljöavdelningen Hässleholms kommun rö
rande buller och ventilation har inkommit. 

Eftersom synpunkterna rör sig om upplysning har Tekniska förvaltningen, Hässle
holms kommun valt att inte bemöta inkomna synpunkter. 

Miljö- och stadsbyggnadsforvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 18 juni 2021. Bygglovschef Katarina Finyak föredrar ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000545 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 71 

Mi/jif- och stadsi?Jggnadiforvaltningens fo'rslag till beslut 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbygg
nadsnämnden besluta följande : 

1. Bygglov beviljas för tillbyggnad av omklädningsrum med dusch, samlings
rum och expedition som binder ihop den norra hallbyggnaden med hallen i 
den södra delen. 

2. Ansökan om bygglov för tillbyggnad av sporthall med läktare på den befint
liga sporthallens södra kortsida avslås. 

3. Byggnadsarbeten för den beviljade åtgärden får inte påbörjas förrän miljö
och stads byggnadsnämnden gett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsför
valtningen kommer att kalla till tekniskt samråd. Kontrollansvarig för bygg
projektet är Gretel Nilsson. 

Skäl fo'r det fo'reslagna beslutet 
Förslag av tillbyggnad mellan befintliga idrottshallar. Åtgärden är förenlig med gäl
lande detaljplan och bygglov kan ges med stöd av PBL 9 kap. 30 §. 

Förslag av tillbyggnad på punktprickad mark. Åtgärden avviker från detaljplanens 
bestämmelser och avvikelserna kan inte sammantaget ses som en liten avvikelse 
enligt 9 kap. 31 b § plan-och bygglagen (PBL). 9 kap. 31 c PBL ger inte heller 
stöd för att bevilja bygglov, då den paragrafen enligt propositionen inför lagänd
ringen anger att åtgärder som helt och hållet strider mot användningsbestämmel
ser endast undantagsvis kan komma i fråga. 

Berörda grannar/ sakägare har beretts tillfalle att yttra sig. Ingen erinran på det 
sökta åtgärderna har inkommit. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänskjuter 2021-06-09, § 59, 
ärendet till miljö- och stads byggnadsnämnden för beslut. 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott 
hänskjuter ärendet till miljö- och stads byggnadsnämnden för beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000545 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 71 

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

Avgift enligt taxa 2021 

Avgift enligt taxa 2021: 
Lov och startbesked: 35 479 kr 
Kommunicering: 2 97 5 kr 
Kungörelse: 38 kr (30 kr+ moms 25%) 
Lägeskontroll: 1 365 kr 

Avgift enligt taxan: 39 857 kr 
Faktura översänds separat 

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. Lagänd
ringen i PBL innebär att från och med den 1 juli 2018 får beslut om bygg-, riv
nings- och marklov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kungjorts 
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 genom
förs, 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. 

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. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000545 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 71 

När startbesked getts får åtgärden påbörjas på egen risk innan bygglovs beslutet 
vunnit laga kraft. Vid ett eventuellt överklagande kan överprövande instans upp
häva beslutet om bygglov. 

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

Utsättning skall utföras av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens personal eller 
extern sakkunnig som har mätningsteknisk fårdighet enligt Lantmäteriets rekom
mendationer eller blivit godkänd av miljö- och stads byggnadsnämnden. 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 stadsbyggnadsför
valtningen omgående. 
Redovisade data skall motsvara inmätningspunkt på profilbräda, i Sweref 99 13 30 
och RH 2000. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Trafikverket 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2018-000418 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 72 

Kulturmiljöplan för Hässleholms stad - antagande 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till Kulturmiljöplan för Hässleholms stad, daterat den 2 juni 2021 antas. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Jonas I<lein (FV) antecknar till protokollet enligt bilaga. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och 
Jonas Andersson (S) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Byggnadsnämnden har den 10 april 2018 (§ 69b) beslutat att uppdra åt 
stadsbyggnadskontoret att upprätta ett förslag till Kulturmiljöplan för 
Hässleholms stad. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 25 november 2020 informerats om att 
förslaget skulle tillgängliggöras för remiss. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har upprättat planhandlingen med tillhörande 
remissredogörelse, daterat 2 juni 2021, samt en digital karta. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J,steriag #t/ b Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2018-000418 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 72 

Kulturmiljöplan för Hässleholms stad ska användas i arbetet med att utveckla och 
bevara kulturmiljöerna i Hässleholms stad. Kulturmiljöplanen är en ämnesspecifik 
handlingsplan och är inte juridisk bindande, utan ska utgöra ett kunskapsunderlag 
vid sammanvägning av olika intressen i samhällsplaneringen. Kulturmiljöplanen 
ska även vara ett stöd vid planering och bygglovshantering. 

Kulturmiljöplan för Hässleholms stad var på remiss mellan den 21 december 2020 
och den 21 februari 2021. Sammanlagt inkom tio yttranden. Inkomna synpunkter 
har sammanställts och kommenterats i remissredogörelsen. Planförslaget har 
reviderats efter remiss, men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare 
remiss skulle krävas. 

Främst redaktionella ändringar har genomförts. 

Planarkitekt Nina Jakobsson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 60, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslaget till Kulturmiljöplan för Hässleholms stad, daterat den 2 juni 2021 antas. 

Sänt till: 
Planavdelningen 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2013-000215 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 73 

Hässleholm 89: 15 (Hovdalavägen 51) 
Detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl. (Reningsverket) 
- samråd 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Samrådsförslaget revideras så att illustrationen om 1 000-meters 
påverkansområde samt tillhörande text stryks från förslaget. 

2. Miljö- och stadbyggnadsförvaltningen får därefter i uppdrag att samråda 
förslaget till detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl (Reningsverket), daterat 
den 2 juni 2021 . 

3. Detaljplanens genomförande inte antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. 

Reservationer 

Jonas I<Jein (FV) reserverar sig mot beslutet att utse Sverigedemokraternas förslag 
till beslut som motförslag i kontrapropositionsvoteringen. 

Paul Thurn (SD), Lars Klees (SD), Cecilia Tönning (SD) och Jonas Klein (FV) re
serverar sig mot beslutet att utse Lars Olssons förslag till motförslag i huvudvote
ringen i ärendet. 

Kenny Hansson (M), Erik Aberg-Linner (M), Bengt Troedsson (M), Lars Klees 
(SD) och Cecilia Tönning (SD) reserverar sig mot miljö- och stads byggnadsnämn
dens beslut. 

Paul Thurn (SD) reserverar sig skriftligen mot miljö- och stads byggnadsnämndens 
beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J,steciog l1f () Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2013-000215 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 73 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Paul Thurn (SD) inkommer med yrkande enligt bilaga. 
Lars I<:lees (SD) och Cecilia Tönning (SD) yrkar bifall till Paul Thurns förslag till 
beslut. 

Jonas I<:lein (FV) inkommer med yrkande enligt bilaga. 

Lars Olsson (C) yrkar att ärendet skickas ut på samråd efter att illustrationen samt 
texten om påverkansområdet strukits . 
Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och Jonas Andersson (S) yrkar bifall till 
Lars Olssons förslag. 

Omröstning 

Ordförande konstaterar att det finns fyra förslag till beslut. Dessa ställs mot 
varandra och ordförande finner att miljö- och stads byggnadsnämnden bifallit ar
betsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Arbetsutskottets förslag utses till huvudförslag. För att utse motförslag ställs Fol
kets Väl förslag mot Sverigedemokraternas förslag samt Lars Olssons yrkande i en 
kontrapropositionsvotering. Ordförande finner att Lars Olssons förslag utses till 
motförslag. 

Votering begärs. 

Ordförande ställer Folkets Väl förslag till beslut mot Sverigedemokraternas för
slag till beslut och finner att miljö- och stads byggnadsnämnden utsett Sverigede
mokraternas förslag till beslut till motförslag. 

Votering begärdes. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill att Sverigedemokraternas 
förslag till beslut utses till motförslag röstar ja. Den som vill att Folkets Väls för
slag till beslut utses till motförslag röstar nej." 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2013-000215 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 73 

5 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 5 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), 
Cecilia Tönning (SD) och Lars Klees (SD) 

Följande röstar nej: Jonas Klein (FV) 

Följande avstår från att rösta: Erik Åberg-Linnet (M), Bengt Troedsson (M), 
Jonas Andersson (S), Ann Olausson (S) och Kenny Hansson (M). 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed beslutat att välja Sverigedemokra
ternas förslag till beslut till motförslag. 

För att utse motförslag till huvudförslaget ställer ordförande sedan i en kontrapro
positionsvotering Lars Olssons förslag till beslut mot Sverigedemokraternas för
slag till beslut. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill att Lars Olssons förslag 
till beslut utses till motförslag röstar ja. Den som vill att Sverigedemokraternas 
förslag till beslut utses till motförslag röstar nej." 

5 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 2 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Jonas Andersson (S), 
Ann Olausson (S) och Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
Jonas Klein (FV) 

Följande avstår från att rösta: Erik Åberg-Linnet (M) och Bengt Troedsson (11) 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed utsett Lars Olssons förslag till be
slut till motförslag mot huvudförslaget i huvudvoteringen. 

I huvudvoteringen ställer ordförande arbetsutskottets förslag till beslut mot Lars 
Olssons yrkande. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jostecicg -tar() Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2013-000215 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 73 

Följande voteringspropositions godkänns "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lars Olssons förslag till beslut rös
tar nej." 

3 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 4 avstår från att rösta. 

Följande röstar ja: Erik Aberg-Linner (M), Bengt Troedsson (M) och 
Kenny Hansson (M) 

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

Följande avstår från att rösta: Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), 
Lars Klees (SD) och Jonas Klein (FV) 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed bifallit Lars Olssons förslag till be
slut. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms Vatten AB har den 6 november 2012 ansökt om planbesked för att 
upprätta en detaljplan för reningsverket, i syfte att fastställa området för 
verksamheten, upprätta skyddsavstånd och göra åtgärder för att skydda 
reningsverket mot översvämningar. 

Byggnadsnämnden har den 12 mars 2013 (§ 44) beslutat ge stadsbyggnadskontoret 
i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan. 

Planarbetet påbörjades hösten 2019, efter att den fördjupade översiktsplanen för 
Hässleholms stad antagits. 

Syftet med detaljplanen är att fastställa reningsverkets verksamhetsområde, 
möjliggöra flexibla ytor för utveckling för att möta framtida behov och säkerställa 
dess långsiktiga drift, samt att reglera markanvändning och skyddsåtgärder intill 
reningsverket för att minimera smittorisken. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2013-000215 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 73 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 61, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda förslaget 
till detaljplan för Hässleholm 89:15 med flera (Reningsverket), daterat 
den 2 juni 2021. 

2. Detaljplanens genomförande antas inte medföra en betydande miljöpåverkan. 

Sänt till: 
Planavdelningen 
Hässleholm Miljö AB, Cornelia Ljungerud 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Tilläggsyrkande 
Ärende #4 Detaljplan för Hässleholm 89:15 m fl (Reningsverket) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2021-06-23 

Sverigedemokraterna vill att det tydligt ska framgå i tidigt stadie hur fastigheterna belägna 
inom reningsverkets verksamhetsområde skall hanteras enligt planen. Detta framförallt för 
de boendes skull, och att de ska kunna känna sig trygga under denna process som 
framtagandet av detaljplanen innebär. 

Sverigedemokraterna yrkar på grund av ovanstående följande tillägg till detaljplanen: 

- Att det tydligt framkommer att all nybyggnation inom 1000 meter inte kommer att bli 
tillåten. 

-Att det tydligt skrivs in att de två fastigheterna Hässleholm 89:103 och Hässleholm 
89:106 inte under några omständigheter kommer tvångsinlösas på grund av 
detaljplanens genomförande. 

-Att om det finns skrivelser i planen som tillåter tvångsinlösen så skall dessa tas bort 
eller ändras. 

Paul Thurn (SD) 
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Folkets väls TILLÄGGSYRKANDE (i första hand) alternativt .-Å1EifflEM1~9.L-

~ i ar.d raii aF1df-vid Miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte 2021-06-23. 

Ärende: Detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl . (RENINGSVERKET) 

BAKGRUND 
Vid nämndens möte 2021-03-24 framförde Folkets väl och 
Sverigedemokraterna krav på återremiss i samma ärende av tre skäl, nämligen: 

1. att ett yttre skyddsavstånd skrivs in och redovisas i enlighet med vad 
konsultfirman Ramböll föreslog i sin utredning daterad 2014-05-28. 

2. att det tydligt skrivs in att de två fastigheterna Hässleholm 89:103 och 
Hässleholm 89:106 inte under några omständigheter kommer 
tvångsinlösas på grund av detaljplanens genomförande. 

3. att om det finns skrivelser i planen som tillåter tvångsinlösen så skall 
dessa tas bort eller ändras innan samrådets genomförande. 

Återremissyrkandet fick stöd av majoriteten men då bara med punkt 1 som 
grund. Nu har förvaltningen återkommit med ett justerat förslag till detaljplan i 
vilken det yttre skyddsavståndet enligt Ramböll ritats in, men i texten står trots 
detta inte skyddsavstånd utan alltjämt "påverkansområde". För övrigt har ett 
mindre textavsnitt tillkommit under rubriken "Hälsa och säkerhet". 

REFLEXION 
Det är anmärkningsvärt att förvaltningen inte, såsom majoriteten beslutade, 
skrivit in ett yttre skyddsavstånd. Istället har man hållit fast vid den tidigare 
rödgröna koalitionens hemmasnickrade beteckning "påverkansområde". Det 
finns inget stöd för denna flummiga beteckning i Boverkets allmänna råd 
1995:5. Det finns heller inte stöd för beteckningen "påverkansområde" i vare 
sig Länsstyrelsens skrivelser, Rambölls utredning eller i något annat dokument 
utöver Hässleholms kommuns eget "hitte på" . 

Därtill är det förvånande och oacceptabelt att inga ändringar gjorts i texten 
såsom borde ha skett i konsekvens med kravet på att ett yttre skyddsavstånd 
skulle skrivas in. Kanske värst är att följande text på sida 31 fått stå kvar för vad 
som ska gälla inom 1 000 m avståndet. Där står bl.a. fortfarande att: 

"Nya detaljplaner som prövar bostäder, skola, vård, idrott och andra 
personintensiva verksamheter ska prövas var för sig i sitt sammanhang. 
Konsekvenserna av närheten till reningsverket ska utredas och beskrivas i 
planarbetet." 



Det särskilt anmärkningsvärda i detta stycke i detaljplanen är att det inte finns 
något sätt att pröva luktolägenhet. Kommunens formulering om att nya 
detaljplaner (gällande personintensiva verksamheter) inom 1 000 meters 
avståndet ska alltså prövas var för sig i sitt sammanhang. Detta ger ett felaktigt 
sken av att sådan prövning skulle vara möjlig. Att det är så framgår tydligt av 
Rambölls utredning i vilken det bl.a . står så här på sid 27: 

2 

"I Sverige finns inget regelverk eller bedömningsmodell för hur luktpåverkan 
från avloppsreningsverk ska bedömas. Det som finns är den allmänna 
rekommendation som finns i Boverkets allmänna råd 1995:5, där ett 
skyddsavstånd på 1 000 mfrån reningsverk med större belastning än 20 000 pe 
nämns." 

Att kommunen trots detta säger att man ändå avser att göra sådana prövningar 
i framtiden uppfattar vi som oseriöst. Detta inte minst som Ramböll i sin 
utredning skriver följande: 

"En riskanalys visar att flera av de identifierade riskhändelserna har en så pass 
stor konsekvens att man kan anse att den normala verksamheten innebär att 
omgivningen kommer att påverkas av lukt. Den förenklade 
luktradieberäkningen visar att verksamheten normalt kan ge luktpåverkan på 
upp till ca 1 000 meter." 

Ramböll fortsätter med att skriva: 

"Riskanalysen för 500, 1000 och 1500 meter visar att risknivån inte understiger 
orange förrän man når 1000 meter." 

Sedan skriver Ramböll att: 

"Följande talar för att man bör ha ett konservativt lagt skyddsavstånd runt 
reningsverket: 

1) Den maximala luktradien vid normala händelser är 1 000 meter. 
2) Vid de mest extrema händelserna kan lukt spridas så långt som 3 000 

meter. 
3} Även vid 1 000 meter så är risknivån hög för luktpåverkan från 

slamtorkbädd och vassbäddarna (under fyllning, tömning och transport) . 



4) Den förhärskande vindriktningen är riktad mot befintlig bebyggelse eller 
mot område som kan antas vara attraktiva att bebygga. N 

3 

Med tanke på vad Ramböll skriver och att det i Sverige inte finns vare sig 
regelverk eller bedömningsmodeller för bedömning av luktpåverkan så är det 
anmärkningsvärt att Hässleholms kommun i sin nya detaljplan skriver att det är 
just det man ska göra, nämligen att inom 1000 meters avståndet pröva 
byggnation av personintensiva verksamheter var för sig i sitt sammanhang. 
Detta kommer självklart att leda till mycket arbete med prövningar, yttranden 
och överklaganden som i slutändan med all sannolikhet kommer att leda till att 
det ändå inte blir någon sådan nybyggnation inom skyddsavståndet på 1000 
meter. Vi vill också påminna om att Länsstyrelsen i sina yttranden har uttryckt 
samma uppfattning som Ramböll. I Länsstyrelsens yttrande 2015-07-01 står 
bl.a. att: 

,, Länsstyrelsen har tagit del av samma rapport och finner att den 
rekommenderar ett säkerhetsavstånd om 1000 meter. Länsstyrelsen ser ingen 
anledning att frångå Rambölls bedömning.N 

Vi konstaterar att det i detaljplanen, under rubrikerna Luktstörninq (sida 38}, 
Skvddsavstånd (sida 40) och Sammanfattning (sida 40) tydligt framgår 
argumenten för, och behovet av, ett yttre skyddsområde på 1000 meter och att 
som det bl.a . står:" Ett kortare skyddsavstånd riskerar att starkt begränsa 
möjligheten att utveckla verksamheten., vilket kan leda till en mycket hög 
samhällskostnad för att flytta reningsverket., eller genomföra omfattande och 
kostsamma åtgärder på befintlig plats för att minska störningsrisker .11 

Redan denna skrivning borde göra klart för alla att det är oansvarigt att hålla 
öppet för ytterligare bostadsbyggande inom det yttre skyddsområdet på 1000 
meter. Länsstyrelsen har härvid lag också varit glasklar och sagt att man ser 
ingen anledning att frångå Rambölls rekommendationer. 

YRKANDE 
Folkets väl yrkar att texten i detaljplanen justeras och kompletteras enligt 
nedan : 

- att ordet "påverkansområde" gällande 1000 metersavståndet 
genomgående i texten ändras till yttre skyddsavstånd. 



4 

- att texten på sida 31, "Nya detaljplaner som prövar bostäder, skol, vård, 
idrott och andra personintensiva verksamheter ska prövas var för sig i sitt 
sammanhang. Konsekvenserna av närheten till reningsverket ska utredas 
och beskrivas i planarbetet" ändras till att lyda:" Innanför det yttre 
skyddsavståndet skall ingen ny bostadsbebyggelse tillåtas. Inte heller 
annan ny bebyggelse eller ny verksamhet skall tillåtas inom detta 
skyddsområde om sådan nyetablering syftar till, eller bedöms leda till, 
att människor kommer att vistas eller arbeta där mer stadigvarande. 11 

- att det tydligt skrivs in att de två fastigheterna Hässleholm 89:103 och 
Hässleholm 89:106 inte under några omständigheter kommer 
tvångsinlösas på grund av detaljplanens genomförande. 

- att om det finns skrivelser i planen som tillåter tvångsinlösen så skall 
dessa tas bort eller ändras innan samrådets genomförande. 

Jonas Klein 
Folkets väl 



Reservation 
Ärende #4 Detaljplan för Hässleholm 89:15 m fl (Reningsverket) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2021-06-23 

Sverigedemokraterna vill att det tydligt ska framgå i tidigt stadie hur fastigheterna 
belä_gna inom reningsverkets verksamhetsområde skall hanteras enligt planen. Detta 
framförallt för de boendes skull, och att de ska kunna känna sig trygga under denna 
process som framtagandet av detaljplanen innebär. 

Sverigedemokraterna yrkar på grund av ovanstående följande tillägg till 
detaljplanen: 

- Att det tydligt framkommer att all nybyggnation inom 1000 meter inte kommer 
att bli tillåten. 

-Att det tydligt skrivs in att de två fastigheterna Hässleholm 89:103 och 
Hässleholm 89:106 inte under några omständigheter kommer tvångsinlösas på 
grund av detaljplanens genomförande. 

-Att om det finns skrivelser i planen som tillåter tvångsinlösen så skall dessa tas 
bort eller ändras. 

Då våra yrk 11den ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Paul Thurn (SD) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000333 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 74 

Vankiva 9:34 
Planbesked för del av Vankiva 9:34 (Åhusfältet) 
- positivt planbesked 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden lämnar positivt planbesked för del av Vankiva 
9:34 (Ahusfaltet). 

Skäl för beslutet 

En majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter har bifallit en motion om att an
söka om planbesked för Ahusfaltet. Då det är kommunfullmäktige som 2018 be
slutade om den fördjupade översiktsplanen, FÖP, som nu har bifallit motionen 
om att bygga bostäder på Ahusfaltet anses kommunens viljeinriktning avseende 
Ahusfaltet ha förändrats jämfört med viljeinriktningen i FÖP för Hässleholms 
stad. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD), 
Jonas Klein (FV) och Erik Aberg-Linner (M) yrkar bifall till arbetsutskottets för
slag till beslut. 

Lars Olsson (C), med instämmande av Ann Olausson (S), yrkar bifall till förvalt
ningens förslag till beslut om att avslå ansökan om planbesked. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

23(51) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000333 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 74 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lars Olssons yrkande röstar nej." 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Erik Aberg-Linner (M), 
Bengt Troedsson (M), Cecilia Tönning (SD), Lars K.lees (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 arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har den 24 februari 2021 ansökt om planbesked för del av 
Vankiva 9:34. Den 25 maj 2021 har en förtydligande motion antagits av kommun
fullmäktige att ge i uppdrag åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva att 
upprätta detaljplan för del av Vankiva 9:34 (Ahusfaltet) med ändamålet 
bostadsbebyggelse § 140. 

Ahusfaltet ligger nordväst om stadsdelen T4 i Hässleholm. Ahusfaltet har tidigare 
varit en del av regementsområdet men är idag ett rekreationsområde/ jordbruks
område. Längs med Stjärneholmsvägen finns friliggande bostäder och gårdar. 
Dessa ligger utanför detaljplanerat område. I den fördjupade översiktsplanen som 
vann laga kraft år 2020 pekas området ut för natur- och jordbruksändamål. 
Kommunens ställningstagande är således att bostäder inte är lämplig på denna 
plats. Syftet med planbeskedsansökan är att undersöka möjligheten att bebygga 
området med bostäder. Området är cirka 17 hektar stort, större om närliggande 
natur tas med i planområdet. Genom området går en större luftburen elledning 
som behöver flyttas om det blir aktuellt med bostadsexploatering. Kommunen är 
ensam fastighetsägare inom det tänkta området för detaljplanen. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 2 juni 2021. 

Planarkitekt Alexander Lindahl föredrar ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

24(51) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000333 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 74 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 62, miljö
och stads byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked för del av Vankiva 9:34 
(Ahusfaltet). 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
ska föreslå miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bifalla ansökan om planbesked 
för del av Vankiva 9:34 (Ahusfaltet) med följande skäl till beslut 

En majoritet av kommunfullmäktiges ledamöter har bifallit en motion om att an
söka om planbesked för Ahusfaltet. Då det är kommunfullmäktige som 2018 be
slutade om den fördjupade översiktsplanen, FÖP, som nu har bifallit motionen 
om att bygga bostäder på Ahusfallet anses kommunens viljeinriktning avseende 
Ahusfaltet ha förändrats jämfört med viljeinriktningen i FÖP för Hässleholms 
stad. 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Kenny Hansons yrkande och finner 
att miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott bifallit Kenny Hanssons yr
kande. 

Avgift enligt taxa år 2021 

Avgift för planbesked enligt antagen taxa är 14 280 kronor. 
Faktura översänds separat 

Upplysning 

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

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J,steciag ~ J; 
. V 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000742 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 75 

Vankiva 9:34 
Detaljplan för del av Vankiva 9:34 (Åhusfältet) 
- uppdrag 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten 
att upprätta ett förslag till detaljplan för del av Vankiva 9:34 (Åhusfaltet) 
baserat på PlanPM daterat den 2 juni 2021. 

2. Ärendet är varken av principiell betydelse, av större vikt eller kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Däremot anses ansökan inte 
överensstämma med kommunfullmäktiges beslut avseende översikts
planen varför detaljplanen enligt reglementet ska antas i kommunfullmäk
tige. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD), 
Jonas Klein (FV) och Erik Åberg-Linnet (M) yrkar bifall till arbetsutskottets för
slag till beslut. 

Lars Olsson (C), med instämmande av Ann Olausson (S), yrkar bifall till förvalt
ningens förslag till beslut om att avslå ansökan om planbesked. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriag ~t Utdraget bestyrkes 

26(51) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000742 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 75 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Lars Olssons yrkande röstar nej." 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Erik Aberg-Linner (M), 
Bengt Troedsson (M), Cecilia Tönning (SD), Lars I(lees (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 arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har den 24 februari 2021 ansökt om detaljplan för del av 
Vankiva 9:34 (Åhusfåltet) för att möjliggöra bostadsbebyggelse. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 2 juni 2021 som förvaltningens förslag till beslut grundas på. Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen föreslog i tjänsteskrivelse till miljö- och 
stads byggnadsnämndens arbetsutskott den 2 juni 2021 att lämna negativt 
planbesked då ansökan strider mot gällande fördjupad översiktsplan för 
Hässleholms stad, laga kraftvunnen 2020-01-20. 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott beslutade att ställa sig positivt 
till ansökan med stöd av antagen motion, § 140, vid kommunfullmäktiges 
sammanträde den 25 maj 2021 om att pröva bostadsbebyggelse på Ahusfåltet. Då 
ansökan strider mot fördjupad översiktsplan är det lämpligt att ett planprogram 
upprättas innan detaljplaneprövning inleds. 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder inom området som 
benämns Ahusfåltet på del av fastigheten Vankiva 9:34. 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

27(51) 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021 -06-23 
Diarienummer 

B 2021-000742 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 75 

Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande. Miljö- och stadsbyggnads
nämnden fattar beslut inför uppdrag, samråd, granskning samt vid godkännande 
inför antagande. Kommunfullmäktige fattar beslut vid antagande av detaljplan. 

Sänt till: 
Planavdelningen 
Tekniska förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

28(51) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2018-000643 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 76 

Fornbacken 2, Hässleholm 
Detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset) 
- antagande 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden antar förslaget till detaljplan för Fornbacken 2 
med flera (Sjukhuset), daterat den 2 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Region Skåne har den 21 mars 2018 ansökt om detaljplan för Fornbacken 2 med 
flera (Sjukhuset). Byggnadsnämnden har den 5 juni 2018 (§ 105) beslutat ge stads
byggnadskontoret i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra den planerade utbyggnaden av ortoped
kliniken, FORTH-projektet, Framtidens ortopedi i Hässleholm, samt att ge förut
sättningar för sjukhusets långsiktiga utveckling. Syftet med detaljplanen är också 
att skydda befintliga naturvärden och kulturhistoriska värden inom planområdet 
samt att möjliggöra en omgestaltning av gatan, Skytteliden, som föreslås bli kom
munal. 

Detaljplanen har fram till och med samrådet handlagts genom utökat förfarande. 
Efter samrådet har planförfarande ändrats till standardförfarande. 

Samråd genomfördes mellan den 22 juli 2019 och den 30 augusti 2019. Gransk
ning genomfördes mellan den 12 april och den 26 april 2021, enligt miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens beslut den 26 augusti, § 144. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. 
Planförslaget har reviderats efter granskningen men inte i sådan väsentlig omfatt
ning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

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

Planarkitekt Madeleine Meiby föredrar ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

29(51) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2018-000643 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 76 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 63, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att anta förslaget till detaljplan för Fornbackeri 2 med 
flera (Sjukhuset), daterat den 2 juni 2021. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar framgår av bilagan. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Sakägare enligt fastighetsförteckning i ärendet 
Region Skåne 
Länsstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

30(51) 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2018-000643 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Bilaga till§ 7 6 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Vill du överklaga miljö- och stads byggnadsnämndens beslut att anta förslaget till 
detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset) ska du göra på följande sätt: 

Sänd en skrivelse med ditt överklagande till miljö- och stads byggnadsnämnden i 
Hässleholms kommun. Ställ överklagandet till Mark- och miljödomstolen vid 
Växjö tingsrätt. 

I ditt överklagande skall du tala om varför du anser att miljö- och stadsbyggnads
nämndens beslut skall ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med så
dant som du anser har betydelse för ärendet. 

Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. 

Önskar du ytterligare upplysningar kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnads
nämnden i Hässleholms kommun via Kontaktcenter tel. 0451-26 70 00 

OBS! 

Överklagandet skall lämnas/skickas till miljö- och stadsbyggnads
nämnden, och inte till mark- och miljödomstolen. Miljö- och stadsbyggnads
nämnden kommer därefter att skicka överklagandet, tillsammans med övriga 
handlingar i ärendet till mark- och miljödomstolen. 

För att ditt överklagande skall kunna tas upp till prövning måste din 
skrivelse ha kommit in till miljö- och stads byggnadsnämnden inom tre 
veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet har 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Sänd överklagandet till: 
Hässleholms kommun 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
281 80 HÄSSLEHOLM 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

31 (51) 



,, ,, ,, ,, ,, 
~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2016-000270 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 77 

Hässleholm 87:38, Fasanen 1 
Detaljplan för Fasanen 1 m.fl. (Stockholmshusen) 
- antagande 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till detaljplan för Fasanen 1 med flera (Stockholmshusen), daterat 
den 2 juni 2021 antas. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har den 18 mars 2016 ansökt om att ta fram en detaljplan 
för Fasanen 1 med flera (Stockholmshusen). 

Byggnadsnämnden har den 10 maj 2016 (§ 61) beslutat att uppdra åt stadsbygg
nadskontoret att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till detaljplan för Fasa
nen 1 med flera (Stockholmshusen) . 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten för bostäder och centrumända
mål. Syftet är också att föra över allmän platsmark från Kullagatan till kvarters
mark för boendeparkering åt befintliga bostäder inom kvarteret Blåhaken. Plan
förslaget möjliggör flerbostadshus i två kvarter där husen ligger utmed omgivande 
gator och skapar gemensamma gårdar innanför. I norra kvarteret föreslås bostäder 
och centrumverksamheter i bottenvåningen mot Kristianstadsgatan och bostäder 
på övriga plan. Det södra kvarteret mot Paradisgatan föreslås enbart för bostads
bebyggelse. Bebyggelsen föreslås vara fyra våningar i det norra kvarteret och 
tre-fyra våningar i det södra kvarteret mot villorna. 

Byggnadsnämnden har den 5 juni 2018 (§ 100) beslutat att samråda om förslaget 
samt att därefter göra förslaget tillgängligt för granskning. 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

32(51) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2016-000270 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 77 

Detaljplanen har handlagts genom standardförfarande. Planförslaget har varit på 
samråd mellan den 27 juni och den 16 juli 2018 och därefter har granskning ge
nomförts mellan den 19 oktober 2020 och den 3 november 2020. Inkomna syn
punkter har sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse och gransk
ningsutlåtande. Planförslaget har reviderats efter granskningen men inte i sådan 
väsentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Planarkitekt Sherif Hosny föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 64, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslaget till detaljplan för Fasanen 1 med flera (Stockholmshusen), daterat 
den 2 juni 2021 antas. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar framgår av bilagan. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Fastighetsägaren till Fågeldammen 3 
Fastighetsägaren till Orrfågeln 1 
Länsstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

33(51) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2016-000270 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Bilaga till § 77 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Vill du överklaga miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut att anta förslaget till 
detaljplan för Fasanen 1 m.fl. (Stockholmshusen) ska du göra på följande sätt: 

Sänd en skrivelse med ditt överklagande till miljö- och stads byggnadsnämnden i 
Hässleholms kommun. Ställ överklagandet till Mark- och miljödomstolen vid 
Växjö tingsrätt. 

I ditt överklagande skall du tala om varför du anser att miljö- och stadsbyggnads
nämndens beslut skall ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med så
dant som du anser har betydelse för ärendet. 

Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. 

Önskar du ytterligare upplysningar kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnads
nämnden i Hässleholms kommun via Kontaktcenter tel. 0451-26 70 00 

OBS! 

Överklagandet skall lämnas/skickas till miljö- och stadsbyggnads
nämnden, och inte till mark- och miljödomstolen. Miljö- och stadsbyggnads
nämnden kommer därefter att skicka överklagandet, tillsammans med övriga 
handlingar i ärendet till mark- och miljödomstolen. 

För att ditt överklagande skall kunna tas upp till prövning måste din 
skrivelse ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden inom tre 
veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet har 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Sänd överklagandet till: 
Hässleholms kommun 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
281 80 HÄSSLEHOLM 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

34(51) 



'O''O''O''O''O' 

~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2015-001005 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 78 

Ballingslöv 57:1 
Detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 m.fl. 
- antagande 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Förslaget till detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 med flera antas. 

2. Förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut om att utöka 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten till att omfatta 
hela planområdet som utgörs av kvartersmark och allmänplatsmark. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 24 augusti 2015 ansökt om detaljplan 
för del av Ballingslöv 57:1 med flera. 

Stadsbyggnadskontoret fick i uppdrag av byggnadsnämnden att upprätta ett för
slag till detaljplan för del av Ballingslöv 57: 1 med flera enligt beslutet den 13 okto
ber 2015 (§ 149). 

Planområdet ligger i norra utkanten av Ballingslöv, öster om stambanan, norr om 
idrottsplatsen, mellan väg 1927 (Martin P Nilssons väg) och Vångagårdsvägen. 

Syftet med detaljplanen är att kunna uppföra nio hus i form av marklägenheter i 
en våning på området. Planförslaget rymmer även möjligheten att uppföra frilig
gande villor, parhus och radhus. 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2015-001005 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 78 

Detaljplanen har handlagts genom standardförfarande. Planförslaget har varit på 
samråd mellan den 11 maj 2017 och den 5 juni 2017 enligt byggnadsnämndens be
slut den 11 oktober 2016 (§ 136) och därefter har granskning genomförts mellan 
den 10 juli 2019 och den 31 juli 2019 enligt byggnadsnämndens beslut 
den 5 augusti 2018 (§ 108). Inkomna synpunkter har sammanställts och kommen
terats i samrådsredogörelse och granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats 
efter samrådet/ granskningen men inte i sådan väsentlig omfattning att någon yt
terligare granskning skulle krävas. 

Planarkitekt Sherif Hosny föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 65, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Förslaget till detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 med flera antas. 

2. Förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut om att utöka 
verksamhetsområdet för vatten, spillvatten och dagvatten till att omfatta 
hela planområdet som utgörs av kvartersmark och allmänplatsmark. 

Kenny Hansson (M) och Paul Thurn (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till 
beslut. 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar framgår av bilagan. 

Sänt till: 
Ägaren till fastigheten Ballingslöv 9:64 
Trafikverket 
Tekniska förvaltningen 
Länsstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

BN 2015-001005 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Bilaga till § 78 

HUR MAN ÖVERKLAGAR 

Vill du överklaga miljö- och stads byggnadsnämndens beslut att anta förslaget till 
detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 m.fl. ska du göra på följande sätt: 

Sänd en skrivelse med ditt överklagande till miljö- och stads byggnadsnämnden i 
Hässleholms kommun. Ställ överklagandet till Mark- och miljödomstolen vid 
Växjö tingsrätt. 

I ditt överklagande skall du tala om varför du anser att miljö- och stadsbyggnads
nämndens beslut skall ändras och vilken ändring du vill ha. Skicka även med så
dant som du anser har betydelse för ärendet. 

Det är viktigt att du talar om vilket beslut du överklagar. 

Underteckna skrivelsen och uppge namn, postadress och telefonnummer. Om du 
anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen. Sänd i så fall med fullmakt. 

Önskar du ytterligare upplysningar kan du vända dig till miljö- och stadsbyggnads
nämnden i Hässleholms kommun via Kontaktcenter tel. 0451-26 70 00 

OBS! 

Överklagandet skall lämnas/ skickas till miljö- och stads byggnads
nämnden, och inte till mark- och miljödomstolen. Miljö- och stadsbyggnads
nämnden kommer därefter att skicka överklagandet, tillsammans med övriga 
handlingar i ärendet till mark- och miljödomstolen. 

För att ditt överklagande skall kunna tas upp till prövning måste din 
skrivelse ha kommit in till miljö- och stadsbyggnadsnämnden inom tre 
veckor från den dag då justeringen av protokollet med beslutet har 
tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Sänd överklagandet till: 
Hässleholms kommun 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
281 80 HÄSSLEHOLM 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering // ~ 
fjlJ I{) 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

M-2021-1427 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 79 

Remiss - yttrande rörande motion om vätgasstrategi 
Dnr: KLF 2021/338 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

Att ställa sig positivt till motionens intentioner samt att beakta detta vid arbetet 
med budget och strategisk plan för 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-06-01 vad gäller utredning i ärendet. 

Yrkanden 

Camilla Lindoff (S), Paul Thurn (SD), Lars Klees (SD) och Cecilia Tönning (SD) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har på remiss erhållit motionen "Vätgasstra
tegi", som ställts till kommunfullmäktige i Hässleholm, för yttrande. Nämnden 
ombeds att yttra sig specifikt över om nämnden anser att fullmäktige bör besluta 
att en utredning i enlighet med motionens förslag ska göras. Motionsställaren öns
kar att kommunfullmäktige beslutar: 

•Att utreda om en vätgasstrategi ska införas i Hässleholms kommun. 

• Att utreda om vätgastankstation för fordon kan upprättas i Hässleholms kom
mun. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 1 juni 2021. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

M-2021-1427 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 79 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 66, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta följande be
slut: 

Att ställa sig positivt till motionens intentioner samt att beakta detta vid arbetet 
med budget och strategisk plan för 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-06-01 vad gäller utredning i ärendet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021 -06-23 
Diarienummer 

M-2021-456 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 80 

Björstorp 4:21 
Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet 
Förbud att använda befintlig avloppsanläggning 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden förbjuder Hässleholm Miljö AB, Hässleholms 
Vatten med organisationsnummer 16556555-0349, att släppa ut avloppsvatten 
från Emmaljunga samhälle till befintlig avloppsanläggning, belägen på fastigheten 
Björnstorp 4:21. 

Förbudet förenas med ett vite på 900 000 kronor och gäller från och med 
den 30 juni 2024. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-06-01 vad gäller skäl för beslut, utredning i ärendet samt möjlighet att över
klaga. 

Skäl för beslutet 

Beslutet tas med stöd av 2 kap. 2, 3 och 7 §§, 9 kap. 3 §, 26 kap. 9 och 14 §§ miljö
balken (1998:808) (MB). 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har utfört tillsyns besök på Emmaljunga 
Avloppsreningsverk beläget på fastigheten Björstorp den 10 mars 2020, 
den 21 april 2020 samt den 25 februari 2021. 

Tillsynsbesöket den 10 mars 2020 var anmält. Inför tillsynsbesöket lämnade Häss
leholms Vatten in då gällande driftinstruktioner och egenkontroll. 

Den 21 april 2020 genomförde miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ett uppföl
jande oanmält tillsynsbesök för kontroll av två nyinstallerade grundvattenrörs pla
cering samt grundvattennivån i dem. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

M-2021-456 

Miljö- och sladsbyggnadsnämnden 

Forts§ 80 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har i tillsynsrapport, daterad 
den 7 maj 2020, informerat om att avloppsanläggningen inte bedöms vara godtag
bar. 

Den 25 februari 2021 genomförde miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ett upp
följande oanmält tillsynsbesök på avloppsanläggningen för kontroll av grundvat
tennivån. 

Den 2 mars 2021 informerades Hässleholm Miljö, Hässleholms Vatten om att 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen överväger att föreslå miljö- och stadsbygg
nadsnämnden att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från Emmaljunga samhälle till 
avloppsanläggning belägen på fastigheten Björnstorp 4:21. Förbudet förenas med 
ett vite på 900 000 kronor och kommer gälla från och med den 30 juni 2024. 

Den 9 april 2021 inkom Hässleholm Miljö, Hässleholms Vatten med en begäran 
om anstånd till år 2028 för Emmaljunga avloppsanläggning. Hässleholms Vatten 
avser göra en ny gemensam anläggning för Emmaljunga och Vittsjö, och bedömer 
att denna tillståndsprocess samt fardigställande tar sju år. Under 2021 avser Häss
leholms Vatten även att utreda möjligheten för en temporär lösning för anlägg
ningen i Emmaljunga. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 1 juni 2021. Miljöinspektör Anna Brandin föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 67, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att förbjuda Hässleholm Miljö AB, Hässleholms Vat
ten med organisationsnummer 16556555-0349, att släppa ut avloppsvatten från 
Emmaljunga samhälle till befintlig avloppsanläggning, belägen på fastigheten 
Björnstorp 4:21. 

Förbudet förenas med ett vite på 900 000 kronor och gäller från och med 
den 30 juni 2024. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-06-01 vad gäller skäl för beslut, utredning i ärendet samt möjlighet att över
klaga. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 80 

Beslutet kan överklagas 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 

Hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen. 

Sänt till: 
Hässleholms Miljö AB, Hässleholms Vatten 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

M-2021-456 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

M-2021-1589 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 81 

Behovsutredning för tillsyn enligt miljöbalken för 
perioden 2021 till 2023 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fattar följande beslut: 
Behovsutredningen för tillsyn inom miljöbalken för perioden 2021 till 2023 fast
ställs. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

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

Protokollsanteckning 

Jonas Klein (FV) antecknar till protokollet enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Enligt miljöbalken (SFS 1998:808) och miljötillsynsförordningen (2011 :13) ska 
kommunerna ha en behovsutredning som gäller för tre år. Kommunen ska också 
ha ett register över alla tillsynsobjekt som har återkommande tillsyn och resur
serna ska anpassas efter tillsyns behovet där de gör mest nytta och effekt i förhål
lande till miljö- och hälsoriskerna. Behovsutredning och tillsynsplan ses över en 
gång per år. En utvärdering av arbetet ska också ske varje år. 
Miljöchef Torbjörn Håkansson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 68, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att fatta följande beslut 
Behovsutredningen för tillsyn inom miljöbalken för perioden 2021 till 2023 fast
ställs. 

Sänt till: Miljöavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

M-2021-1318 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 82 

Remiss - yttrande rörande motion om anpassning av 
hastighetsgränser 
Dnr: KLF 2021/45-1 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avstår från att svara på motionen då frågeställ
ningen inte ligger inom miljö- och stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde. 

Beskrivning av ärendet 

Motionen yrkar på en översyn av hastighetsgränser på kommunala vägar för att 
förbättra trafiksäkerheten, att hastighetsgränser ändras enligt översynen och att 
ändringar genomförs först vid skolor och förskolor, i områden med mycket trafik 
av olika slag och i områden med sämsta trafiksäkerhet och där trafikolyckor har 
nyligen förekommit. Då motionens frågeställning inte ligger inom miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens ansvarsområde bör nämnden avstå från att svara på 
motionen. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 70, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att avstå från att svara på motionen då frågeställ
ningen inte ligger inom miljö- och stads byggnadsnämndens ansvarsområde. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jcsteriag ~t Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000018 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 83 

Information från förvaltningen 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Östling informerar om att det från allmänheten inkom
mit synpunkter på Biltemas skylt samt hur bygglovs- och planprocess hanterats. 
Efter genomgång av ärendet kan konstateras att processen följt gällande regelverk. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000652 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 84 

Ekonomi, konsekvens av budgetram 2022-2023 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 
Förvaltningens framtagna förslag till åtgärder 2022-2023, beskrivning av konse
kvenser samt investeringsbehov 2022-2024 godkänns och översänds till budgetbe
redningen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Lars Olsson (C), Camilla Lindoff (S), Leif Nilsson (S), Jonas Andersson (S) och 
Jonas Klein (FV) avstår från att delta i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Inför budgetdagen den 24 augusti 2021 ska respektive nämnd ha fattat beslut om 
förslag till åtgärder samt beskrivit konsekvenser för att hålla den av kommunfull
mäktige tilldelade budgetramen för åren 2022-2023. På budgetdagen ska respek
tive förvaltning genomföra en presentation där det redogörs för nämndens åt
gärdsförslag och dess konsekvenser. 

Gällande investeringsbehov ska eventuellt förändrat investeringsbehov i förhål
lande till kommunfullmäktiges beslutade investeringsbehov för åren 2022-2024 
redovisas. Förvaltningschef Helena Östling föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-06-09, § 69, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förvaltningens framtagna förslag till åtgärder 2022-2023, beskrivning av konse
kvenser samt investerings behov 2022-2024 godkänns och översänds till budgetbe
redningen. 

Sänt till: Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

M-2021-51 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 85 

Skrivelser för kännedom 2021 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser för kän
nedom som inkommit till miljöavdelningen under perioden den 19 april 2021 till 
och med den 13 juni 2021. 

Beskrivning av ärendet 

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

Under perioden den 19 april 2021 till och med den 13 juni 2021 inkom följande: 

• Ärende M-2020-1300. Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet 
gällande skytteverksamhet på fastigheten Röinge 7:3 och visar ärendet åter 
till miljö- och stads byggnadsnämnden för fortsatt handläggning. 

• Ärende MN-2018-1250. Åklagarmyndigheten lägger ned förundersök
ningen gällande att tillståndspliktig verksamhet bedrivits på fastigheten 
Röinge 7:3 utan tillstånd. 

• Ärende M-2019-2010. Länsstyrelsen avskriver ärendet då fastighetsägarna 
återkallat överklagandet gällande föroreningsskada på kräftdamm på fas
tigheterna Kärråkra 114:19 och Kärråkra 114:3. 

• Ärende M-2020-1594. Mark- och miljödomstolen förpliktar åtgärdsansva
rig person att till staten betala 2 000 kronor i vite för att inte följt nämn
dens föreläggande rörande eldning och oljespill på fastigheten Äljalt 1:31. 
Nämndens ansökan om utdömande av vite avslås i övrigt. 

• Ärende M-2020-2469. Länsstyrelsen avslår överklagandet gällande beslut 
att återkalla ett beviljat uppehåll i sophämtning på fastigheten Fjärlöv 4:11. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jcsteriog fJf () Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

M-2021-51 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 85 

• Ärende M-2020-2890. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet av 
föreläggande om att lämna in uppgifter om avloppsanläggningen på fastig
heten Torup 1:133. 

• Ärende M-2020-3123. Länsstyrelsen avslår överklagandet gällande förbud 
att släppa ut avloppsvatten från befintlig avloppsanläggning tillhörande 
fastigheten Porrarp 9:2. 

• Ärende 2014-1632. Mark- och miljödomstolen förpliktar fastighetsägaren 
att till staten utbetala 3 000 kronor för att inte följt nämndens föreläg
gande om heltömning av slamavskiljaren på fastigheten Maglö 1:32. 

• Ärende M-2020-1914. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövnings
tillstånd gällande bullerklagomål på fastigheten Kandidaten 5 från intillig
gande discgolfbana. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför 
fast. 

• Ärende M-2021 -1624. Statens energimyndighet beviljar Hässleholms kom
mun stöd motsvarande hundra procent av stödgrundande kostnader, dock 
högst 1 252 000 kronor för genomförande av projektet Energi- och kli
matrådgivning 2021-2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriog ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

M-2021-52 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 86 

Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljöavdelningen under perioden den 19 april 2021 till och med 
den 13 juni 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 

'"'"""' i( lo Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000019 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 87 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner redovisningen och ärendena läggs 
till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog del av personalärenden under april och 
maj, delegationsbeslut under perioden 19 april-13 juni 2021 samt skrivelser för 
kännedom. 

Skrivelser för kännedom: 

• B 2020-001056, Tottarp 1:30, Bygglov för anordnande av parkeringsplat
ser, Länsstyrelsen avvisar överklagandet och yrkande om inhibition gäl
lande fyra klagande. Länsstyrelsen avslår överklagandet gällande två kla
gande. 

• B 2020-001234, Dolkfastet 3 (Hövdingegatan 2), Bygglov för tillbyggnad 
av enbostadshus samt rivningslov, Mark- och miljödomstolen avskriver 
målet från fortsatt handläggning. 

• B 2020-001407, Lommarp 4:13 (Lommarp 2062), Strandskyddsdispens för 
tillbyggnad av enbostadshus, Länsstyrelsen överprövar inte miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden beslut om strandskyddsdispens. 

• B 2019-000818, Sösdala 15:14, Olovligt byggande av byggnad utan lov och 
startbesked, Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 

• B 2020-001328, Stillheten 8 (Kyrkogatan 5), Bygglov för ändrad använd
ning av annan byggnad (församlingshem till bostäder), tillbyggnader, ny
byggnad av komplementbyggnad, parkeringsplatser och fasadändring samt 
rivning av skärmtak, Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2021-06-23 
Diarienummer 

B 2021-000019 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 87 

• BN 2016-000271, Hässleholm 87:6, Detaljplan för Hässleholm 87:6 m.fl. 
(I<:yrkskolan), Kommunfullmäktige antar detaljplan för Hässlehohn 87:6 
m.fl. (Kyrkskolan), Hässleholms stad. 

• PLAN 2007-000014, Hässleholm 87:22 (Maglegatan 60), Detaljplan för 
del av Hässleholm 87:22 m.fl. (Björklunda), Mark- och miljödomstolen 
ändrar det överklagade beslutet på så sätt att beslutet upphävs i den del det 
avser antagande av detaljplan för fastigheten Nötväckan 1. 2. Mark- och 
miljödomstolen avslår överklagandena i övrigt. 

• B 2020-000455, Tormestorp 7:94 (Brovägen 18), Bygglov för nybyggnad 
av tvåbostadshus och garage samt rivning av befintligt, Länsstyrelsen av
slår överklagandet. 

• B 2020-001156, Ankhult 4:1 (Ankhultsvägen 1), Förhandsbesked för ny
byggnad av två stycken enbostadshus, Länsstyrelsen avslår överklagan
dena. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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