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Utses att justera 

Justeringens plats, tid 

Justerade paragrafer 

Underskrift Sekreterare 

Justerare 

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2021-08-25, kl. 13.00 - 16.30 

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 Åberg-Linnet (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), digital via Teams 
Leif Nilsson (S), digital via Teams 
MikkelJönsson Vaerge (SD), kl. 13.30 -16.30 

Helena Östling, förvaltningschef, Marie Nilsson, avdelningschef plan, 
Katarina Finyak, bygglovschef, Susanne Rönnefeldt Berg, avdelningschef administ
ration, Torbjörn Håkansson, miljöchef, Eva Gunther, bygglovshandläggare, 
Andreas Ask, planarkitekt, Emilia K.ristiansson, miljöinspektör och 
Carina Koskinen, sekreterare 
Filippa Borgström, Klimatkommunerna, närvarande under den inledande utbild
ningsdelen kl. 13.00 - 13.30 
Paul Thurn 

Onsdagen den 1 september 2021 kl. 08.00 på miljö- och stadsbyggnadsförvalt
rungen 
§§ 88 - 100 

Paul Thurn 
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Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-08-25 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-01 

Datum då anslaget tas ned: 2021-09-29 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: e.~ Sekreterare Carina Koskinen 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan 

Torups-Svenstorp 1:132 (Fjädervägen 1) 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

Holmatorp 1:15 (Holmatorp 5103) 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Vinslöv 21:27 (Boarpsvägen 30) 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Vittsjö 2:93 (Pilvägen 5) 
Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod 

Fältkocken 1 Trossen 1, Hässleholm 
Planbesked för Trossen 1 m.fl. 

Fältkocken 1 Trossen 1, Hässleholm 
Detaljplan för Trossen 1 m.fl. - uppdrag 

Vanneberga 9:12 (Vanneberga 576) 
Planbesked för Vanneberga 9:12 

Vanneberga 9:12 (Vanneberga 576) 
Detaljplan för Vanneberga 9:12 - uppdrag 

Skrivelser för kännedom 2021 

Delegationsbeslut 2021 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Information från förvaltningen 2021 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

§ 88 

§ 89 

§ 90 

§ 91 

§ 92 

§ 93 

§ 94 

§ 95 

§ 96 

§ 97 

§ 98 

§ 99 

§ 100 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdes datum 

2021-08-25 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 88 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ändrar föredragningslistan på följande sätt: 

Ärende "Information från förvaltningen 2021" (dnr B 2021-000018) läggs till 
föredragningslistan och behandlas som ärende 12. 

Sammanträdet inleds med att Emilia Kristiansson, nyanställd miljöinspektör på 
förvaltningen, presenterar sig. Därefter hålls ett utbildningspass där 
Filippa Borgström informerar om Klimatkommunernas verksamhet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000751 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 89 

Torups-Svenstorp 1 :132 (Fjädervägen 1) 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 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 byggprojektet är Tony Jonasson. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning i ärendet finner miljö- och stads byggnadsnämnden att 
avvikelsen från detaljplanen kan anses som liten. Miljö- och stads byggnadsnämn
dens uppfattning är att åtgärden inte kan anses utgöra en betydande olägenhet i 
den mening som avses i PBL (plan- och bygglagen 2 kapitlet 9 §) 

Beskrivning av ärendet 

 har den 15 juni 2021 ansökt om bygglov för nybyggnad av enbo
stadshus på 149 m2 byggnadsarea/bruttoarea på fastigheten Torups-Svenstorp 
1:132 (Fjädervägen 1). 

Fastigheten omfattas av en byggnadsplan som anger att högsta tillåtna byggnads
höjd för huvudbyggnad är 3,2 meter och Byggnadsstadgan från 1959 anger att 
byggnad ska placeras i inre förgårdslinje om sådan finns, om inte annat föreskrivs i 
planen eller medges av byggnadsnämnden. Inre förgårdslinje utgör i det här fallet 
gränsen för prickad mark mot Fjädervägen. 

Åtgärden i ansökan strider mot gällande byggnads plan då föreslagen byggnads
höjd för huvudbyggnaden är 3,6 meter och då huvudbyggnaden inte placeras i inre 
förgårdslinje. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000751 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 89 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att huvudbyggnadens placering 
på fastigheten kan ses som en liten avvikelse med hänsyn till att en sådan placering 
inte är främmande inom byggnadsplaneområdet. Förvaltningen bedömer vidare 
att avvikelsen i byggnadshöjd, som överskrids med 0,4 meter, inte kan ses som en 
liten avvikelse och att det därför saknas förutsättningar för att bevilja bygglov för 
åtgärden. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda sakägare möjlighet att 
yttra sig. Inga synpunkter har inkommit. Sökanden har getts möjlighet att bemöta 
tjänsteskrivelsen daterad den 14 juli 2021. 

Mi!Jö·- och stadsryggnadsfiirvaltningens fiirslag till beslut: 
Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus . 

Skäl fiir det fiireslagna beslutet: 
Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer att bygglov inte kan 
ges för åtgärden då den inte kan ses som en liten avvikelse enligt 9 kap. 31 b § 
plan- och bygglagen (PBL) . 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-08-11, § 72, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

1. Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 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 byggprojektet är Tony Jonasson. 

Paul Thurn (SD) yrkar att miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott före
slår miljö- och stads byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för ny
byggnad av enbostadshus. 

Kenny Hansson (M) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till Paul Thurns förslag till 
beslut. 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och stads bygg
nadsnämndens arbetsutskott bifall Paul Thurns förslag till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000751 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 89 

Avgift enligt taxa år 2021 

Lov: 12 064 kr. Avgift sätts ned med 1/5 till 9 651 kr 
Startbesked: 11 729 kr 
Kommunicering: 1 071 kr. Avgift sätts ned med 1/5 till 857 kr 

Kungörelse: 38 kr. Avgift sätts ned med 1/5 till 30 kr (24 kr+ moms 25 %) 
Lägeskontroll: 1 365 kr 

Summa avgift: 23 632 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 kommer att pröva förutsättningar för att ta ut 
en byggsanktionsavgift om åtgärden påbörjas innan nämnden har gett ett startbe
sked. 

Utstakning krävs för åtgärden. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
 

 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2020-000548 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 90 

Holmatorp 1 :15 (Holmatorp 5103) 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 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 byggprojektet är Ingvar Persson. 

Villkor för beslut 

I området råder riksintresse för friluftsliv. För att byggnationen inte ska inskränka 
på gällande riksintresse ska fastighetsägaren hålla vägar öppna för att ge 
allmänheten tillträde till området samt närliggande sjö Oresjön. Vägar ska också 
hållas öppna så att utryckningsfordon som behöver ha tillträde kan passera. 

Skäl för beslutet 

Byggnationen av ett mindre fritidshus på den angivna platsen bedöms inte hamna 
i konflikt med riksintresse för friluftsliv eller begränsa tillgängligheten för allmän
heten. Bedömningen är att byggnationen uppfyller kraven i 2 kap 2 §plan-och 
bygglagen, PBL och 3 kap 1, 2, 4 och 6 §§ miljöbalken, MB. 

Reservationer 

Jonas Klein (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Lars Klees (SD), Kenny Hansson (M) och Sievert Aronsson (L) yrkar bifall till 
arbetsutskottets förslag till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2020-000548 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 90 

Jonas Klein (FV) yrkar bifall till miljö- och stadsbyggnads förvaltningens förslag till 
beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förlagen mot varandra och finner att miljö- och stadsbyggnads
nämnden bifallit arbetsutskottets förslaget till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

 har den 3 maj 2020 ansökt om bygglov för nybyggnad av fritidshus 
på fastigheten Holmatorp 1:15 (Holmatorp 5103). 

Föreslagen byggnation ligger utanför ett område med detaljplan eller områdesbe
stämmelser. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfalle att yttra sig. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 30 juli 2021. Bygglovshandläggare Eva Gunther föredrar ärendet. 

Mi/jO- och stadsbyggnadsflirvaltningens fa"rslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att miljö- och stads
byggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov. 

Skäl fa'r det fa"reslagna beslutet: 
Förslagets placering bedöms inte vara förenlig med översiktsplanen samt att om
rådet är klassificerat som riksintresse för friluftsliv. 

Då området är markerat med riksintresse bedömer förvaltningen att det allmänna 
intresset ska vara prioriterat framför det enskilda intresset. Plan och bygglag (PBL) 
1 kap 1 §, 2 kap 1 §. 

Åtgärden bedöms vara olämplig ur allmän synpunkt för ändamålet PBL 2 kap 4 §. 

Förslaget bedöms inte uppfylla lämplighetskravet och ur allmän synpunkt god 
hushållning med markresurser enligt PBL 2 kap 2 § och Miljöbalken (MB) 3 kap 1, 
2, 4, 6 §§. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2020-000548 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 90 

I nuvarande situation är redan vägar försedda med skyltar och bommar vilket ger 
en privatiserande och avhållande verkan för allmänheten som ska kunna röra sig i 
friluftsområdet. En tillkommande byggnad skulle förstärka den avhållande verkan 
ytterligare och bedöms vara en olägenhet för allmänheten. PBL 2 kap 9 §. 

Förslaget är inte förenligt med nu gällande översiktsplan. Ett beviljat bygglov 
skulle dessutom möjligen kunna ge en prejudicerande verkan för tillkommande 
byggprojekt i området. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-08-11, § 78, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

1. Bygglov för nybyggnad av fritidshus 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 byggprojektet är Ingvar Persson. 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
föreslår miljö- och stads byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov. 

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

Avgift enligt taxa år 2020 

Lov: 5 464 kr. Avgift sätts ned med 5/5 till O kr. 
Startbesked: 5 827 kr. 
Kommunicering: 2 956 kr. Avgift sätts ned med 5/5 till O kr. 
Kungörelse: 38 kr. Avgift sätts ned med 5/5 till O kr. 
Lägeskontroll: 910 kr. 

Summa avgift 6 737 kronor. 
Faktura översänds separat. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 

Diarienummer 

B 2020-000548 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 90 

Upplysningar 

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

Lagändringen i PBL innebär att från och med den 1 juli 2018 får beslut om bygg-, 
rivnings- och marklov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har 
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 genomförs, 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 möjliggör 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 upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen då beslutet om bygglov har vunnit laga kraft. 

När startbesked getts får åtgärden påbörjas på egen risk innan bygglovs beslutet 
vunnit laga kraft. Vid ett eventuellt överklagande kan överprövande instans 
upphäva 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 mätnings teknisk fardighet enligt Lantmäteriets 
rekommendationer 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 stadsbyggnads
förvaltningen omgående. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2020-000548 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts §90 

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: 
 

 
 
 

 
 

Svenska Kraftnät AB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000098 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 91 

Vinslöv 21 :27 (Boarpsvägen 30) 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden lämnar som förhandsbesked att bygglov kan 
beviljas när ansökan om bygglov och övriga handlingar som behövs för bygglovs
prövningen lämnats in. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har inget att erinra mot föreslagen avstyckning. 

Villkor för beslutet: 
1. Som villkor för att bygglov skall kunna beviljas på angiven plats krävs att frågan 
om E.ON:s högspänningsledningar är utredd. Med detta menas att frågan kring 
var ny ledningsdragning ska ske samt vem som bekostar detta är utredd. 

2. Innan bygglov kan ges skall berörda högspänningsledningar vara flyttade från 
befintlig dragning till en ny godkänd lokalisering. 

Skäl för beslutet 

Placeringen av den tilltänkta byggnationen bedöms uppfylla lämplighetskravet 
PBL 2 kap 2 § och MB 3 kap 1, 2, 4, 6 §§. 

Lokaliseringen anses inte inskränka på allmänhetens möjlighet att röra sig fritt i 
området. 

Reservationer 

J anas I<:.len (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Jonas I<:.lein (FV) yrkar bifall till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000098 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 91 

Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars I<Jees (SD), Kenny Hansson (M) 
och Sievert Aronsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla förvaltningens förslag 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), Camilla Lindoff (S), Cecilia Tönning (SD), Lars I<Jees (SD) 
och Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Jonas Andersson (S), Ann Olausson (S) och Jonas I<Jein (FV). 

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

Beskrivning av ärendet 

 har den 26 januari 2021 ansökt om förhandsbesked för nybygg
nad av enbostadshus på fastigheten Vinslöv 21:27 (Boarpsvägen 30). Fastighets
ägare är Hässleholms kommun och ca 9 000 m2 stort område är tänkt att av
styckas och privatiseras för boende. Tänkt bostadshus med sammanbyggt garage 
uppgår med byggnadsarea (BYA) om 210,3 m2 

Föreslagen byggnation ligger utanför ett område med detaljplan eller områdesbe
stämmelser. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000098 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 91 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfälle att yttra sig. 

Miljöavdelningen har i yttrande daterat den 30 juli 2021 ingen invändning mot för
handsbeskedet. Dock bör skyddsavstånden avseende placering av vattentäkt och 
enskilt avlopp korrigeras då de inte är optimala. 

Synpunkter har även inkommit från E.ON daterat den 3 augusti 2021, angående 
olämpligheten att infrastruktur som tillgodoser ett större område går genom en 
privat fastighet: "Längs den västra sidan av den tänkta nya tomten har E.ON 
Energidistribution ett kabelstråk. I stråket ligger tre högspänningskablar och opto
rör. Schaktbredden är osäker men torde vara minst en meter. Kablaget är av stor 
vikt för områdets försörjning och det är av flera skäl olämpligt att dessa ligger 
inne på tomtmark. Kabeln flyttas ut från den nya tomten. Den som begär flytt
ningen bär kostnaderna." 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 30 juli 2021. Bygglovshandläggare Eva Gunther föredrar ärendet. 

Mi!Jii- och stadsf;Jggnadsfiirva/tningens fars/ag till beslut: 
Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott lämnar som förhandsbesked att 
bygglov inte kommer att kunna beviljas om en sådan ansökan lämnas in. 

Skäl far det fares/agna beslutet: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att den prövade åtgärden inte är 
förenlig med den kommunala översiktsplanen (2 kapitlet plan- och bygglagen, 
PBL). 

Åtgärden bedöms vara olämplig ur allmän synpunkt för ändamålet PBL 2 kap 4 §. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden bedömer att förslaget inte uppfyller 
lämplighetskravet och ur allmän synpunkt god hushållning med markresurser 
enligt PBL 2 kap 2 § och Miljöbalken (MB) 3 kap 1, 2, 4, 6 §§. 

Behovet av att i området hushålla med mark, ställs krav på en sammanvägning 
som i detta fall inte kan ske vid en prövning genom förhandsbesked utan som 
lämpligast sker genom detaljplaneläggning enligt PBL 4 kap. 2 §. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 

Diarienummer 

B 2021-000098 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 91 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-08-11, § 79, miljö
och stads byggnadsnämnden att lämna som förhandsbesked att bygglov kan bevil
jas när ansökan om bygglov och övriga handlingar som behövs för bygglovspröv
ningen lämnats in. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har inget att erinra mot föreslagen avstyckning. 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott 
föreslår miljö- och stadsbyggnadsnämnden att lämna som förhandsbesked att 
bygglov kan beviljas när ansökan om bygglov och övriga handlingar som behövs 
för bygglovsprövningen lämnas in samt att miljö- och stads byggnadsnämnden inte 
har något att erinra mot föreslagen avstyckning. 

Paul Thurn (SD) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till beslut. 

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

Avgift enligt taxa år 2021 

Förhandsbesked: 5 236 kr. Avgift sätts ned med 5/5 till O kr. 
Kommunicering: 2 975 kr. Avgift sätts ned med 5/5 till O kr. 
Kungörelse: 38 kr. Avgift sätts ned med 5/5 till O kr. 

Summa avgift O kronor. 

Upplysningar 

Lämnat förhandsbesked innebär inte rätt att påbörja åtgärden. 
Beslutet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år efter det att för
handsbeskedet har fått laga kraft. 

Anläggande av avloppsanläggning kräver särskilt tillstånd enligt miljöbalken och 
ska sökas separat hos miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

16(34) 



Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 91 

Beslutet kan överklagas 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021 -08-25 
Diarienummer 

B 2021-000098 

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

Sänt till: 
 

 
Tekniska förvaltningen 
E.ON 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2020-001469 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 92 

Vittsjö 2:93 (Pilvägen 5) 
Bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att: 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod. 

2. Fastställa kontrollplanen (11 december 2020) och ge startbesked. 
Kontrollansvarig är Ante Larsson. 

3. Byggnadsverket får tas i bruk när slutbesked lämnats. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stads byggnadsnämnden bedömer att den prövade åtgärden är förenlig 
med den kommunala översiktsplanen och är en från allmän synpunkt lämplig 
användning av mark- och vattenresurserna (plan- och bygglagen, PBL, 2 kapitlet 
samt miljöbalken, MB, 3 och 4 kapitlet) . 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att förslaget inte utgör en sådan 
betydande olägenhet för berörda sakägare att bygglov inte kan beviljas (PBL 2 
kapitlet 9 §). 

Beskrivning av ärendet 

Hi3G Access AB har 14 december 2020 inkommit med bygglovsansökan för 
bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod. Förslagets placering ligger utan
för detaljplan. 

Grannar och allmän har erinrat mot åtgärden där sökande bemött inkomna ytt
rande. Berörda myndigheter har inte erinrat mot förslaget. Med hänvisning till 
rättsfall till likande byggnationer så bedöms att förslaget ska beviljas. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2020-001469 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 92 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-08-11, § 81, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att: 

1. Bevilja bygglov för nybyggnad av mast samt teknikbod. 

2. Fastställa kontrollplanen (11 december 2020) och ge startbesked. 
Kontrollansvarig är Ante Larsson. 

3. Byggnadsverket får tas i bruk när slutbesked lämnats. 

Avgift 

Bygglov: 16 260 kr. Avgift sätts ned med 5/5 till 0 kr. 
Avgift för startbesked: 3 120 kr 
Kommunicering: 2 956 kr. Avgift sätts ned med 5/5 till 0 kr. 
Kungörelse exkl. moms: 3 092 kr. moms 25% (endast faktisk annonskostnad 
Norra Skåne och PiT): 773 kr Avgift sätts ned med 5/5 till 0 kr. 

Summa avgift: 3 120 kronor 
Faktura översänds separat. 

Upplysningar 

Inkomna yttranden från berörda myndigheter ska beaktas. Annan lagstiftning 
utöver Plan- och bygglagen ska beaktas avseende teknisk utrustning som kommer 
att installeras på masten och i byggnad. 

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

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2020-001469 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 92 

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 
möjliggör även för eventuella klaganden att hinna begära inhibition av beslutet 
hos länsstyrelsen innan byggherren påbörjar åtgärden. Om beslutet inhiberas 
innebär det att beslutet inte får verkställas förrän det är slutligt prövat. 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Hi3G Access AB 
Tekniska förvaltningen 
Trafikverket 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000465 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 93 

Fältkocken 1 Trossen 1, Hässleholm 
Planbesked för Trossen 1 m.fl. 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden lämnar positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning av Trossen 1 med flera. 

Skäl för beslutet 

Ansökt planområde är en del av omvandlingsområde Garnisonen. Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen bedömer det lämpligt att pröva planläggning av 
bostäder utifrån slutsatserna i upprättat PlanPM. 

Beskrivning av ärendet 

Sökande har den 8 april 2021 ansökt om planbesked för Trossen 1 och Fält
kocken 1 i syfte att planlägga området för radhus. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 4 augusti 2021. 

Planarbetet kan tidigast påbörjas första kvartalet år 2022 och bedöms kunna antas 
under tredje kvartalet år 2023. Denna tidplan gäller under förutsättning att ett pla
navtal har undertecknats. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-08-11, § 83, miljö
och stads byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning av Trossen 1 med flera. 

Avgift enligt taxa år 2021 

Avgift för planbesked enligt av kommunfullmäktige antagen taxa är 14 280 kr 
Faktura översänds separat. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 93 

Upplysningar 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000465 

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

Sänt till: 
 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000784 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 94 

Fältkocken 1 Trossen 1, Hässleholm 
Detaljplan för Trossen 1 m.fl. - uppdrag 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till detaljplan för Trossen 1 med flera baserat på PlanPM 
daterat den 4 augusti 2021 och att samråda om planförslaget med berörda. 

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

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

Beskrivning av ärendet 

Sökande har den 8 april 2021 ansökt om detaljplan för Trossen 1 med flera i syfte 
att planlägga området för radhus. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 4 augusti 2021 som förvaltningens förslag till beslut grundas på. 

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

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

Planarbetet påbörjas efter att ett planavtal har upprättats. 

Miljö- och stadsbyggnads nämnden 

Justering ltr Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000784 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 94 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-0811, § 84, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten 
att upprätta ett förslag till detaljplan för Trossen 1 med flera baserat på 
PlanPM daterat den 4 augusti 2021 och att samråda om planförslaget med 
berörda. 

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

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

 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000559 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 95 

Vanneberga 9:12 (Vanneberga 576) 
Planbesked för Vanneberga 9:12 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och 
stads byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning av Vanneberga 9:12. 

Skäl för beslutet 

Ansökt planområde är en del av ett utbyggnadsområde i Vinslöv. Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen bedömer det lämpligt att pröva planläggning av 
bostäder utifrån slutsatserna i upprättat PlanPM. 

Beskrivning av ärendet 

Sökande har den 16 april 2021 ansökt om planbesked för Vanneberga 9:12 i syfte 
att upprätta detaljplan för småhus. 

Miljö- och stadsbyggnads förvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 4 augusti 2021. 

Planarbetet bedöms kunna påbörjas under andra kvartalet år 2022 och handlägg
nings tiden bedöms till 22-26 månader. Denna tidplan gäller under förutsättning 
att ett planavtal har undertecknats. Planarkitekt Andreas Ask föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-08-11, § 85, miljö
och stads byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning av Vanneberga 9:12. 

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

Miljö- och stadsbyggnads nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 95 

Avgift enligt taxa år 2021 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021 -000559 

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

Upplysningar 

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

Sänt till: 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jostericg ~ ,---------L_--
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021-000785 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 96 

Vanneberga 9:12 (Vanneberga 576) 
Detaljplan för Vanneberga 9:12 - uppdrag 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till Detaljplan för Vanneberga 9:12 baserat på PlanPM daterat 
den 4 augusti 2021 och att samråda om planförslaget med berörda. 

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

Yrkanden 

Jonas Klein (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer förvaltningens reviderade förslag till beslut mot arbetsutskot
tets förslag till beslut och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit för
valtningens förslag till beslut. 

Votering begärs. 

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

10 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), 
Sievert Aronsson (L), Camilla Lindoff (S), J anas Andersson (S), 
Ann Olausson (S), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Jonas Klein (FV) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-08-25 
Diarienummer 

B 2021 -000785 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 96 

Beskrivning av ärendet 

Sökande har den 16 april 2021 ansökt om Detaljplan för Vanneberga 9:12 i syfte 
att planlägga området för radhus. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 4 augusti 2021 som förvaltningens förslag till beslut grundas på. 

Planarbetet påbörjas efter att ett planavtal har upprättats . Planarkitekt Andreas 
Ask föredrar ärendet. 

Vid sammanträdet revideras miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens förslag till 
beslut enligt följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till Detaljplan för Vanneberga 9:12 baserat på PlanPM daterat 
den 4 augusti 2021 och att samråda om planförslaget med berörda. 

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

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-08-11, § 86, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten 
att upprätta ett förslag till detaljplan för Vanneberga 9:12 baserat på 
PlanPM daterat den 4 augusti 2021 och att samråda om planförslaget med 
berörda. 

2. Ärendet anses överensstämma med kommunfullmäktiges beslut avseende 
översiktsplanen och det är varken av principiell betydelse eller av större vikt, 
men kan antas medföra en betydande miljöpåverkan, varför detaljplanen 
enligt reglemente ska antas i kommunfullmäktige. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

ef 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

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

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

Sänt till: 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 97 

Skrivelser för kännedom 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser för kän
nedom som inkommit till miljöavdelningen under perioden den 14 juni 2021 till 
och med den 15 augusti 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 14 juni 2021 till och med den 15 augusti 2021 inkom föl
jande: 

• Ärende 2017-2195. Mark- och miljödomstolen förpliktar verksamhetsutö
varen att till staten betala ett vite om 1 000 kronor för att inte ha följt 
nämndens föreläggande om åtgärder avseende fordon och avfall på fastig
heten Renen 8. 

• Ärende M-2019-1223. Förvaltningsrätten avslår överklagandet om föbud 
mot utsläppande av produkter innehållandes CBD-olja på marknaden. 

• Ärende M-2021-2096. Åklagarmyndigheten lägger ned förundersökningen 
gällande misstänkt eldning av avfall på fastigheten Tostarp 2:1. 

• Ärende M-2021-2141. Åklagarmyndigheten lägger ned förundersökningen 
gällande misstänkt eldning av avfall på fastigheten Vittsjö 3:127 
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§ 98 

Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljöavdelningen under perioden den 14 juni 2021 till och med den 
15 augusti 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. 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 99 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stads byggnadsnämnden tog del av personalärenden under juni, delegat
ionsbeslut under perioden 14 juni -15 augusti 2021 samt skrivelser för kännedom. 

Skrivelser för kännedom 

• BN 2012-001285, Hässleholm 89:87, Detaljplan för Hässleholm 89:87 m.fl. 
(Sjörröds gård), Förvaltningsrätten avvisar överklagandet. 

• B 2020-000035, Finja-Vedhygge 1:171, Bygglov för nybyggnad av idrottshall 
(padel) och rivningslov för annan byggnad (panncentral), 1. Mark- och miljöö
verdomstolen avvisar två klagandens överklaganden. 2. Mark- och miljööver
domstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande 
står därför fast. 

• B 2020-000237, Rusthållaren 3, Rusthållaren 4, Bygglov för anordnande av par
keringsplatser samt marklov för schaktning, tidsbegränsat tom 2025-02-18 (5 
år) Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

• BN 2015-001005, Ballingslöv 57:1, Detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 m.fl., 
Länsstyrelsen överprövar inte miljö- och stads byggnadsnämndens beslut att anta 
detaljplan för del av Ballingslöv 57:1 m.fl., Hässleholms kommun. 

• BN 2016-000270, Fasanen 1, Hässleholm 87:38, Detaljplan för Fasanen 1 m.fl. 
(Stockholmshusen), Länsstyrelsen överprövar inte miljö- och stadsbyggnads
nämndens beslut anta detaljplan för Fasanen 1 m.fl. (Stockholmshusen), Hässle
holms kommun. 
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• BN 2018-000643, Fornbacken 2, Detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset), 
Länsstyrelsen överprövar inte miljö- och stads byggnadsnämndens beslut att anta 
detaljplan för Fornbacken 2 m.fl. (Sjukhuset), Hässleholms kommun. 

• B 2021-000235, Teknisten 2 (Rundelsgatan 7), Bygglov för nybyggnad av kom
plementbyggnad, Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

• B 2021-000546, Gerastorp 3:13 (Gerastorp 2064), Strandskyddsdispens för ny 
brygga, Länsstyrelsen överprövar miljö- och stads byggnadsnämndens beslut om 
att ge strandskyddsdispens, avseende anläggandet av brygga. 

• B 2021-000548, Hässleholm 89:117, Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
brygga, 
Länsstyrelsen överprövar miljö- och stads byggnadsnämndens beslut om att ge 
strandskyddsdispens, avseende anläggandet av brygga, Länsstyrelsen överväger 
att upphäva kommunens beslut och ger kommunen möjlighet att yttra sig. 

• B 2021-000499, Hässleholm 89:72 (Ormanäsvägen 16), Strandskyddsdispens för 
nybyggnad av brygga, Länsstyrelsen överprövar inte beslutet om strandskydds
dispens. 

• B 2021-000047, Hästveda 1:51 (Kyrkbyn 508), Bygglov för tillbyggnad av befint
lig byggnad med församlingshus och förskola, nybyggnad av förråd samt riv
ningslov för befintligt förråd, Länsstyrelsen avslår överklagandena. 

• B 2021-000350, Malseröd 1:29 (Malseröd 4070A), Strandskyddsdispens för ny
byggnad av komplementbyggnad, Länsstyrelsen överprövar inte miljö- och stads
byggnadsnämndens beslut om strandskydd. 

• B 2021-000518, Wendes 1, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (28 lgh), 
parkering och marklov för trädfallning (6 träd), Länsstyrelsen avslår yrkandet om 
inhibition. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 
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Information från förvaltningen 2021 

Förvaltningschef Helena Östling redogör för vad som väntar under hösten; di
stansarbete uppmanas till åtminstone sista september, delårsbokslutet samman
ställs och lutar åt en nollprognos och mindre justeringar i taxan samt en översyn 
av delegationsordningen planeras. Inom kort ska översiktsplanen ut på granskning 
och under september är det möjligt att nominera kandidater till det nyinstiftade 
stadsbyggnadspriset. 

Miljöchef Torbjörn Håkansson informerar om länsstyrelsens tillsyns besök. Ar
betssättet kontrollerades, men besöket var i viss mån även vägledande för hur för
valtningen kan arbeta. Senast länsstyrelsen gjorde en tillsyn var 2017. 

Bygglovschef Katarina Finyak avslutar genom att belysa vad som hänt i ärendet 
Sösdala 15:14 samt vilka regler som gäller för strandskydd och hur förvaltningen 
arbetar med dessa frågor. 
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