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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Praktikant 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid 
Justerade paragrafer 

Underskrift Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2021-09-23, kl. 13.00 - 16.55 
Ajournering kl. 13.55 -14.00 samt kl. 14.55-15.10 

Kenny Hansson (M), ordförande 
Paul Thurn (SD), 1 :e vice ordförande 
Näroarande digitalt via Teams: 
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande 
Camilla Lindoff (S), anslöt kl. 13.55, §§ 105 - 118 
Ann Olausson (S) 
Cecilia Tönning (SD) 
Lars Klees (SD) 

Bengt Troedsson (M) för Erik Aberg-Linner (M) 
Sievert Aronsson (L) för Zidon Kristensson (I<D) 
Leif Nilsson (S) för Camilla Lindoff (S), §§ 101 -104 
Hans-Göran Hansson (MP) för Jonas Andersson (S), §§ 101 - 118 
MikkelJönsson Vaerge (SD) för Björn Widmark (FV) 

Leif Nilsson (S) §§ 105 - 118 

Helena Östling, förvaltningschef, Marie Nilsson, avdelningschef plan, Katarina 
Finyak, bygglovschef, Susanne Rönnefeldt Berg, avdelningschef administration, 
Torbjörn Håkansson, miljöchef, Veronica Andersson, bygglovshandläggare, 
Eva Giinther, bygglovshandläggare, Paul Dettwiler, bygglovshandläggare, 
Jonas Sjögren, GIS-ingenjör, Anna Brandin, miljöinspektör, Martin Larsson, miljö
inspektör, Maria Svensson, livsmedelsinspektör, Nicole Henriksdotter, plankoordi
nator, Nina Jakobsson, planarkitekt, Johan Pihel, GIS-ingenjör, Anna Lindqvist, 
GIS-ingenjör, Anette Moberg, miljöinspektör, Andre Olbers, trafikplanerare, 
Camilla Johnsson, kvalitetscontroller och Carina Koskinen, sekreterare 
Jens Pettersson 

Lars Olsson 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen den 29 september 2021 kl. 08.00 
§§ 101 - 118 
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Hässleholms 

kommun 

Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-09-23 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2021-09-29 

Datum då anslaget tas ned: 2021-10-27 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 

a~c:_ Sekreterare Carina Koskinen 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Ol.L 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Närvaro av praktikant § 101 

Fastställelse av föredragningslistan § 102 

Kuggen 18 (Stobyvägen 44), Hässleholm 
Marklov för trädfallning § 103 

Kuggen 15 (Industrigatan 3), Hässleholm 
Bygglov för uppsättning av befintligt lagertält (bygglov i efterhand) § 104 

Kuggen 17 (Norra Kringelvägen 19), Hässleholm 
Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affarsbyggnad § 105 

Finja 35:1 
Bygglov för nybyggnad av nätstation N 156381, IB 331850 
samt rivning av befintlig § 106 

Projektrapport Projekt VA-plan § 107 

Remiss, resursoptimeringsplan ROP för 
Hässleholms kommun 2021-2026 § 108 

Röinge 7:3 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 
Beslut om försiktighetsmått avseende hagelskytte § 109 

Remiss - Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025 
Länsstyrelsens diarienummer 501-33781-2020 § 110 

Redovisning av livsmedelstillsyn Grossister 2021 § 111 

Information från förvaltningen 2021 § 112 

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken - revidering 2021 § 113 

Ekonomi budgetuppföljning, delårsrapport 
per den 31 augusti 2021 § 114 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

3(55) 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 

Ekonomi taxa, plan- och bygglovstaxa inklusive 
mät- och karttaxa 

Skrivelser för kännedom 2021 

Delegationsbeslut 2021 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

§ 115 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

4(55) 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 101 

Närvaro av praktikant 

Beslut 

I\Iiljö- och stads byggnadsnämnden godkänner att Jens Pettersson, som studerar 
till lantmätare vid Lunds uni,-ersitet, nän-arar Yid dagens sam.manträdc. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande föreslår att Jens Pettersson får nätTara vid dagens sammanträde. 
_I ens Petterson studerar till lantmätare och praktiserar under åtta -veckor på lantm.ä
teria,-delningcn. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 102 

Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer föredragningslistan. 

Praktikant Jens Petterson presenterar sig och därefter följer information om ÖP
arbetet, som nu går in i granskningsskedet. Plankoordinator Nicole Henriksdotter, 
planarkitekt Nina Jakobsson, GIS-ingenjörerna Johan Pihel och Anna Lindqvist, 
miljöinspektör Anette Moberg och trafikplanerare Andre Olbers informerar och 
svarar på frågor. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000558 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 103 

Kuggen 18 (Stobyvägen 44), Hässleholm 
Marklov för trädfällning 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om marklov för trädfallning. 

Skäl för det föreslagna beslutet 
Då det enbart är det aktuella trädet som är skyddat enligt detaljplan kan det inte 
anses vara en liten avvikelse från detaljplanen att tillåta fallning av trädet. Atgärden 
bedöms inte heller vara förenligt med detaljplanens syfte. 

Vid en avvägning mellan det allmännas intresse av att detaljplanen ska följas och 
den enskildas intresse av att få falla trädet bedöms det allmänna intresset väga 
tyngre. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP) yrkar avslag till marklov för trädfållning. 
Leif Nilsson (S), Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD), 
MikkelJönsson Vaerge (SD) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till 
Hans-Göran Hanssons förslag till beslut. 

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

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Hans-Göran Hanssons 
yrkanden och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit 
Hans-Göran Hanssons förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000558 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 103 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut rösta ja. Den som vill bifalla Hans-Göran Hansons förslag till be
slut röstar nej." 

3 ja-röster och 8 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Bengt Troedsson (M), Sievert Aronsson (L) och 
Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), 
Hans-Göran Hansson (MP), Leif Nilsson (S), Ann Olausson (S), 
Cecilia Tönning (SD) , Lars Klees (SD) och MikkelJönsson Vaerge (SD) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därmed bifallit Hans-Göran Hanssons för
slag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

PMM Faster Food AB har den 6 maj 2021 ansökt om marklov för trädfällning på 
fastigheten Kuggen 18 (Stobyvägen 44). 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
har gett berörda sakägare tillfälle att yttra sig. Ingen erinran har inkommit. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 8 september 2021. 

Miljö·- och stadslryggnadifo"n;altningens flirslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om marklov för 
trädfällning. 

Skäl flir det flireslagna beslutet: 
Då det enbart är det aktuella trädet som är skyddat enligt detaljplan kan det inte 
anses vara en liten avvikelse från detaljplanen att tillåta fällning av trädet. Åtgärden 
bedöms inte heller vara förenligt med detaljplanens syfte. 

Vid en avvägning mellan det allmännas intresse av att detaljplanen ska följas och 
den enskildas intresse av att få fälla trädet bedöms det allmänna intresset väga 
tyngre. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J"'"'"M Utdraget bestyrkes 
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I 
Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000558 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 103 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-08, § 89, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

1. Ansökan om marklov för trädfållning beviljas. 

2. Kontrollplanen fastställs och startbesked ges. 

3. Efter fullföljd åtgärd ska begäran om slutbesked lämnas in tillsammans med 
fotografi. 

Lars Olsson (C) deltar inte i beslutet. 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
föreslår miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bevilja ansökan om marklov för 
trädfållning. 

Paul Thurn (SD) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut. 

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

Avgift enligt taxa år 2021 

Avslag (timpris a'2 timmar) : 2 h * 1 040 kr= 2 080 kronor. 

Faktura översänds separat. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
PMM Faster Food AB 
BK Hässleholm AB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000892 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 104 

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

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beviljar ansökan om bygglov av befintligt 
lagertält (bygglov i efterhand). 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning i ärendet finner miljö- och stads byggnadsnämnden att 
avvikelse från detaljplan kan anses som liten och förenlig med detaljplanens syfte 
enligt 9 kapitlet 31 b §plan-och bygglagen (PBL). Miljö- och stads byggnadsnämn
dens uppfattning är att åtgärden inte kan anses utgöra en betydande olägenhet i 
den mening som avses i 2 kapitlet 9 § PBL. 

Reservationer 

Leif Nilsson (S), Ann Olausson (S) och Hans-Göran Hansson (MP) reserverar sig 
mot beslutet. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C), Sievert Aronsson (L), Paul Thurn (SD), 
Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och Mikkel Jönsson Vaerge (SD) yrkar bi
fall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Hans-Göran Hansson (MP), Ann Olausson (S)och Leif Nilsson (S) yrkar avslag 
till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000892 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 104 

Votering begärs. 

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

8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

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

Följande röstar nej: Hans-Göran Hansson (MP), Leif Nilsson (S) och 
Ann Olausson (S) 

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

Beskrivning av ärendet 

Björklunda handelsfastigheter AB har den 26 juli 2021 ansökt om bygglov för 
uppsättning av befintligt lagertält (uppfört 1998) på del av fastigheten Kuggen 15 
(Industrigatan 3). 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
har gett berörda myndigheter och sakägare tillfalle att yttra sig. Ingen erinran eller 
synpunkter har inkommit. 

Representant för sökande redogör motivering för sökt åtgärd att det inte går att 
bedriva rationell verksamhet med försäljning av byggmateriel på fastigheten om 
man inte kan förvara fuktkänsliga byggvaror i någon typ av väderskydd. Vidare 
hänvisas det till planprocesser idag, att när nya detaljplaner tas fram för industri
ändamål är det mer regel än undantag att man inte begränsar byggnadsarea till en 
viss procentsats. 

Lagertältet är redan uppfört med tidsbegränsade lov. Det första lovet beviljades 
den 5 augusti 1998 (D LOV 0199 / 1998) med giltighet till den 31 december 2000. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteciog {,1µf) Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000892 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 104 

I närheten på fastigheten finns ett lika stort lagertält uppfört med tidsbegränsat 
bygglov 3 mars 1999. 2007 (dnr. BLOV 0872/2007) har tidsbegränsat bygglov 
beviljats för bägge tälten med giltighet till och med den 31 december 2017. De 
bägge tälten har inte monterats ned utan står kvar på plats idag vilket har medfört 
ett tillsynsärende. 

Det andra lagertältet med tidigare tidsbegränsat bygglov erhöll bygglov 
den 23 juni 2021 (§ 70) . Förutom sökt åtgärd och ovan nämnda lagertält finns det 
idag ytterligare fyra byggnader på fastigheten. Befintliga byggnader inklusive sökt 
åtgärd har tillsammans en byggnadsarea på 5 307,5 m 2 • Byggrätt enligt gällande 
detaljplan är 4 489 m 2 • Planavvikelse avseende överskriden byggrätt för sökt 
åtgärd blir 18 procent. 

Inga ändringar i befintlig konstruktion görs. Befintliga konstruktioner har i 
tidigare tillfalliga bygglov haft start- och slutbesked. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 8 september 2021. Bygglovshandläggare Veronica Andersson föredrar ären
det. 

Miljö·- och stadslryggnad.ifliroaltningens flirslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott beslutar att avslå ansökan om 
bygglov av befintligt lagertält (bygglov i efterhand). 

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

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

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000892 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 104 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-08, § 90, miljö
och stads byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov av befintligt lagertält 
(bygglov i efterhand). 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott 
föreslår miljö- och stadsbyggnadsnämnden bevilja ansökan om bygglov av befint
ligt lagertält (bygglov i efterhand). 
Lars Olsson (C) och 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 

Lov och startbesked: 26 858 kr 
Kommunicering: 2 975 kr 
Kungörelse: 38 kr (30 kr+ moms 25%) 

Summa avgift: 29 871 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. Efter dessa fyra veckor får beslutet verkställas även 
om det inte har fått laga kraft. Att verkställa innebär att beslutad åtgärd genom
förs, 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. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000892 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 104 

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

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

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

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

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: 
Björklunda handelsfastigheter AB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000724 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 105 

Kuggen 17 (Norra Kringelvägen 19), Hässleholm 
Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

l. Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affårsbyggnad beviljas. 
2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämn

den gett ett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer 
att kalla till ett tekniskt samråd. Kontrollansvarig för projektet är 
Fredrik Österlin. 

Skäl för beslutet 

Åtgärden följer syftet med detaljplanen, liknade avvikelser har tidigare godkänts. 
Bedömningen av tidigare godkända avvikelser gör ändock att den sammanvägda 
bedömningen är att åtgärden följer syftet med gällande detaljplan. 

Reservationer 

Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S), Hans-Göran Hansson (MP) och 
Kenny Hansson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M), Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och 
Hans-Göran Hansson (MP) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Lars Olsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Paul Thurn (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med följande 
tillägg: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Joste,iag it i Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 105 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000724 

"Tillbyggnad kan ske ifall det villkoras i bygglovet att material av vattensäkra 
material används. Likaså skall sökande uppmärksammas i skrivelse att det är ett 
översvämningsområde vid stora nederbördsmängder." 

Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och Mikkel Jönsson Vaerge (SD) yrkar bi
fall till Paul Thurns förslag till beslut. 

Hans-Göran Hansson (MP) och Camilla Lindoff (S) yrkar avslag på tilläggsyrkan
det. 

Omröstning 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att miljö- och stads byggnadsnämnden avslagit arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Votering begärs. 

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

4 ja-röster och 7 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Camilla Lindoff (S), Hans-Göran Hansson (MP), 
Ann Olausson (S) och Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), 
Sievert Aronsson (L), Cecilia Tönning (SD), Lars K.lees (SD) och 
MikkelJönsson Vaerge (SD) 

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

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut mot Paul Thurns till
läggsyrkande och finner att miljö- och stads byggnadsnämnden bifallit arbetsut
skottets förslag till beslut. 

Votering begärs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

16(55) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000724 

Miljö- och sladsbyggnadsnämnden 

Forts§ 105 

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

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

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
MikkelJönsson Vaerge (SD) 

Följande röstar nej: Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), Sievert Aronsson (L), 
Camilla Lindoff (S), Hans-Göran Hansson (MP) och Ann Olausson (S) 

Följande avstår: Kenny Hansson (M) 

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

Beskrivning av ärendet 

Lidl Sverige KB har den 10 juni 2021 ansökt om bygglov för två tillbyggnader av 
kontors-/affårsbyggnad på fastigheten Kuggen 17 (Norra Kringelvägen 19). 

Den större tillbyggnaden mot söder utgörs av dels ett "bakrum" för lokalens 
bake-off verksamhet, dels ett "frysrum" om sammanlagt byggnadsarea av 
146,9 m 2 • 

På fasadens östra del planeras en tillbyggnad med ett nytt soprum om 20,1 m2• 

De båda åtgärderna strider mot gällande detaljplan vad avser byggnation på 
"punktprickad mark" det vill säga på mark som inte får bebyggas. 

Sökanden, Lidl Sverige KB genom Petra Wahlström, har den 23 augusti 2021 in
kommit med några tillägg till bygglovsansökan. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 30 augusti 2021. Bygglovshandläggare Eva Gi.inther föredrar ärendet. 

Mi/jii- och stadslryggnad.iflirvaltningens fo'rslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår att miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om bygglov. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000724 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 105 

Skäl fiir det fa"reslagna beslutet: 
Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden att avvikel
serna från detaljplanen vad avser placering på prickad mark inte är liten och heller 
inte är förenlig med detaljplanens syfte (plan- och bygglagen, PBL, 
9 kapitlet 31 b §). 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-08, § 91, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

1. Bygglov för tillbyggnad av kontors-/affärsbyggnad beviljas. 
2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämn

den gett ett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer 
att kalla till ett tekniskt samråd. Kontrollansvarig för projektet är 
Fredrik Österlin. 

Kenny Hansson (M) reserverar sig mot beslutet. 

Paul Thurn (SD) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott före
slår miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov. 
Lars Olsson (C) yrkar bifall till Paul Thurns förslag till beslut. 

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

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och stadsbygg
nadsnämndens arbetsutskott bifallit Paul Thurns förslag till beslut. 

Avgift enligt taxa år 2021 

Lov och startbesked: 18 850 kronor 
Kommunicering: 1 071 kronor 

Kungörelse: 38 kronor (30 kronor+ 25% moms) 
Lägeskontroll: 683 kronor 

Summa avgifter enligt taxan: 20 642 kronor 
Faktura översänds separat 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J,steriag Jifeil{) Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdalum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000724 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 105 

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 
överklagande kan överprövande instans upphäva detta beslut. 

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

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. 

Utrymmen som ska värmas upp till mer än 10 grader ska uppfylla kraven i 
Boverkets byggregler kapitel 9. 

Tillbyggnaden bör vattensäkras för att klara av eventuella översvämningar, detta 
då hela byggnaden ligger i ett område med översvämningsrisk. 

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

Utstakning krävs för åtgärden. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Lidl Sverige KB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

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

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000134 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 106 

Finja 35:1 
Bygglov för nybyggnad av nätstation N 156381, 18 
331850 samt rivning av befintlig 

Beslut 

Miljö-och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Bygglov för nybyggnad av nätstation N 156381, IB 331850 beviljas. 
2. Kontrollplanen fastställs och startbesked ges. 
3. Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked lämnats. 
4. Rivning av befintlig nätstation beviljas. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning finner miljö- och stads byggnadsnämnden att byggna
tionen utgör ett allmänt angeläget intresse enligt 9 kapitlet 31 § c plan- och byggla
gen, PBL. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

E.O.N. Eldistribution AB har den 3 februari 2021 ansökt om bygglov för 
nybyggnad av nätstation N 156381, IB 331850 samt rivning av befintlig på 
fastigheten Finja 35: 1. 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
har gett berörda myndigheter och sakägare tillfalle att yttra sig. 

Synpunkter har inkommit från berörda grannar på fastigheten Finja 4:77. Sökande 
har inte bemött erinran. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriag In ~ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000134 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 106 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 23 augusti 2021. Bygglovshandläggare Paul Dettwiler föredrar ärendet. 

Mi!Jö"- och stadsryggnadsfo'r1;altningens fiirslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för 
nybyggnad av nätstation N 156381, IB 331850 samt rivning av befintlig. 

Skäl fiir det fiireslagna beslutet: 
Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsut
skott att avvikelsen från detaljplanen inte är förenlig med detaljplanens syfte (plan
och bygglagen, PBL, 9 kapitlet 31b §). 

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

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-08, § 92, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

5. Bygglov för nybyggnad av nätstation N 156381, IB 331850 beviljas . 
6. Kontrollplanen fastställs och startbesked ges. 
7. Byggnadsverket får tas i bruk innan slutbesked lämnats. 
8. Rivning av befintlig nätstation beviljas. 

Lars Olsson (C) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott före
slår miljö- och stads byggnadsnämnden att bevilja ansökan om bygglov för 
nybyggnad av nätstation N 156381, IB 331850 samt rivning av befintlig. 
Paul Thurn (SD) och Kenny Hansson (M) yrkar bifall till Lars Olssons förslag till 
beslut. 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 106 

Avgift enligt taxa år 2021 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 

Bygglov 3 518 kr. Avgiften sätts ned med 5/5 till O kr. 
Startbesked: 2 723 kr. 
Kommunicering: 2 975 kr. Avgiften sätts ned med 5/5 till O kr. 
Kungörelse: 30 kr. Avgiften sätt ned med 5 / 5 till O kr. 

Summa avgift: 2 723 kr 
Faktura översänds separat. 

Upplysningar 

Diarienummer 

B 2021-000134 

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, 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. 

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

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

B 2021-000134 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 106 

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

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
E.O.N. Eldistribution AB 
Tekniska förvaltningen 

 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

BN 2018-000408 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 107 

Projektrapport Projekt VA-plan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta följande: 
Projektrapport för Projekt VA-plan godkänns och projektet avslutas. 

Yrkanden 

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

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun har tidigare saknat en gällande VA-plan. Vid kommunsty
relsens sammanträde 2017-10-25 (§ 254) beslutades därför att en VA-strategi för 
Hässleholms kommun ska tas fram och fastställas i kommunfullmäktige senast i 
december 2019, samt att en VA-plan därefter ska arbetas fram och fastställas. Det 
beslutades också om att utse en projektgrupp för arbetets genomförande. Syftet 
med VA-planeringen är att få till stånd en långsiktigt hållbar VA-försörjning i 
Hässleholms kommun. 

En förvaltningsövergripande projektgrupp tillsattes bestående av tjänstepersoner 
från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms Vatten, Hässleholm 
Miljö AB, tekniska förvaltningen samt räddningstjänsten. Till projektledare utsågs 
Jonas Sjögren, GIS-ingenjör vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

2019-11-25 togs beslut i KF (§ 270) om att anta projektgruppens förslag till VA
strategi. Kommunstyrelsen har vid sammanträde 2020-09-30 (§ 171) beslutat att 

kommunstyrelsen inte har något att erinra mot projektgruppens förslag till VA
plan för Hässleholms kommun, men lämnar synpunkter som framgår av re
nussvar. 

Föreliggande projektrapport beskriver bakgrunden till projektet, syfte och mål, 
dess genomförande samt vem som ansvarar för uppföljning och revidering av 
framtagen VA-plan. 

GIS-ingenjör Jonas Sjögren föredrar ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Joste,iag fJfh Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Fors § 107 

Ärendets tidigare beskrivning 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

BN 2018-000408 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-08, § 95, miljö
och stadsbyggnadsnämnden föreslå kommunstyrelsen besluta följande: Projekt
rapport för Projekt VA-plan godkänns och projektet avslutas. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J,sreriog fJr I/) Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

M-2021-1732 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 108 

Remiss, resursoptimeringsplan ROP för Hässleholms 
kommun 2021-2026 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till 
Hässleholms Miljö AB avseende Resursoptimeringsplan för Hässleholms 
kommun 2021-2026, med diarienummer HMAB 2021/571: 

Yttrande 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att resursoptimeringsplanen är tydlig 
och konkret genom de uppsatta målen, delmålen, aktiviteterna samt att det 
framgår tydligt vem som ansvarar för aktiviteterna och dess tidsplan. 

2. Kommunens inriktning på avfallshantering genom användning av den så 
kallade A vfallstrappan genomsyrar planen, vilket är tydligt och bra. 

3. Hässleholms Miljö ABs innovativa arbete med pedagogisk information till barn, 
som tex sopsamlarmonster ser miljö- och stads byggnadsnämnden mycket positivt 
på. 

4. Rapporteringen från kommunens förvaltningar och bolag är satt som ett mål 
med tydligt delmål och aktiviteter. Detta ser nämnden mycket positivt på. 

5. Nämnden saknar mål och aktiviteter avseende farligt avfall. Exempelvis kan ett 
delmål inom mål 3 "Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv", vara 
minskning av mängden farligt avfall som sorteras och hanteras felaktigt. Genom 
informationskampanjer kan kunskapen om vad som är farligt avfall öka samt hur 
det ska hanteras. 

6. Nämnden anser även att planen bör inkludera mål och aktiviteter kring hur 
fosfor i kommunalt avloppsslam ska tas till vara på bästa möjliga sätt. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

M-2021-1732 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 108 

7. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att planen bör kompletteras med mål 
och aktiviteter rörande problematiken kring att invasiva främmande arter bland 
annat sprids genom att det slängs som trädgårdsavfall på avfallsanläggningarna 
eller direkt i naturen. Exempelvis kan en aktivitet inom mål 6 "Öka engagemanget 
kring minskad nedskräpning i kommunen" vara att öka informationen till 
allmänheten om problematiken. 

8. Samtliga aktiviteter har en tidsplan. Detta ser nämnden positivt på, men flera 
aktiviteter ska genomföras redan under 2021, vilket inte bedöms som en möjlig 
tidsplan. Även de aktiviteter vars tidsplan är satt till 2022, bör kontrolleras för 
huruvida det är en realistisk tidsplan. 

9. Nämnden önskar att planen kompletteras med en aktivitet om att miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden ska bedriva tillsyn över hanteringen av bygg- och 
rivnings avfall. 

10. Enligt aktivitet 4 under delmål 1.5 om att "Senast 2025 ska antalet 
anläggningsarbeten öka där återbruk sker av schaktmassor med ett lokalt 
ursprung", ska en handlingsplan tas fram för att öka kapaciteten att mellanlagra 
massor. Miljö- och stads byggnadsnämnden vill uppmärksamma att lagstiftningen 
inom detta område är komplex och aktiviteten bör genomföras i dialog med 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

11. Nämnden anser att "fulspolning" är mer en felsortering än nedskräpning, som 
kommunen såklart ska arbeta med att minska på. Detta delmål bör därmed istället 
vara en del av mål 3 om att öka återvinningsgraden inom kommunen. 

12. Nämnden anser inte att kommunen bör uppmuntra rökning genom att 
distribuera fimpaskar. Nämnden önskar även en beskrivning av vad en miljötratt 
är. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänvisar även till 
tjänsteskrivelse daterad 2021-08-31 vad gäller skäl för beslut och utredning i 
ärendet. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och 
Mikkel Jöns son Vaerge (SD) deltar inte i beslutet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Yrkanden 

Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S), Hans-Göran Hanson (MP), 
Kenny Hansson (M) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att yttra sig över avfallspla
nen "Resursoptimeringsplan för Hässleholms kommun 2021-2026". Remissvaret 
ska lämnas till Hässleholms Miljö AB senast den 27 september 2021. 

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2020:6) om kommunala avfallsplaner om 
förebyggande och hantering av avfall, finns anges vad som ska ingå i en avfalls
plan. 

Nedan följer en beskrivning av planen, hämtad från Resursoptimeringsplanen 
2021-2026. 

Hässleholms kommun har valt att kalla avfallsplanen resursoptimeringsplan. Re
sursoptimeringsplanen är hela kommunens strategiska plan i avfallsfrågor och ett 
viktigt verktyg för att driva kommunens utveckling inom avfallshantering framåt. 
Resursoptimeringsplanen ska vara förankrad i hela kommunen och har tagits fram 
av en arbetsgrupp med representanter från olika delar av kommunens verksam
heter, förvaltningar och bolag. 

I planen fastställs mål och åtgärder för hur kommunen gemensamt ska förebygga 
uppkomsten av avfall, öka återvinning och återbruk samt minska nedskräpningen. 

Resursoptimeringsplanen innehåller mål, delmål och aktiviteter som ska genomfö
ras för att målen ska kunna nås. De åtta övergripande mål som har tagits fram vi
sar riktningen för kommunens arbete fram till 2026. 

De övergripande målen är: 

- Gemensamt förebygga uppkomsten av avfall och flytta kommunens avfallshan
tering uppåt i avfallstrappan. 

- Öka möjligheten till återbruk - ett skräp blir en produkt! 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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- Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv. 

- Väcka barns och ungas nyfikenhet och vilja att minska sitt ekologiska fotavtryck. 

- Ökad kunskap och förståelse hos invånare, kommun och näringsliv för att skapa 
en positiv attityd och större intresse kring avfall som resurs. 

- Öka engagemanget kring minskad nedskräpning i kommunen. 

- Minska äldre deponiers påverkan på mark. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 31 augusti 2021. Miljöinspektör Anna Brandin föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-08, § 97, miljö
och stads byggnadsnämnden besluta att lämna följande yttrande till Hässlehohns 
Miljö AB avseende Resursoptimeringsplan för Hässleholms kommun 2021-2026, 
med diarienummer HMAB 2021/571: 

Yttrande 

1. Miljö- och stads byggnadsnämnden anser att resursoptimeringsplanen är tydlig 
och konkret genom de uppsatta målen, delmålen, aktiviteterna samt att det 
framgår tydligt vem som ansvarar för aktiviteterna och dess tidsplan. 

2. Kommunens inriktning på avfallshantering genom användning av den så 
kallade Avfallstrappan genomsyrar planen, vilket är tydligt och bra. 

3. Hässleholms Miljö ABs innovativa arbete med pedagogisk information till barn, 
som tex sopsamlarmonster ser miljö- och stadsbyggnadsnämnden mycket positivt 
på. 

4. Rapporteringen från kommunens förvaltningar och bolag är satt som ett mål 
med tydligt delmål och aktiviteter. Detta ser nämnden mycket positivt på. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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5. Nämnden saknar mål och aktiviteter avseende farligt avfall. Exempelvis kan ett 
delmål inom mål 3 "Öka återvinningsgraden inom kommun och näringsliv", vara 
minskning av mängden farligt avfall som sorteras och hanteras felaktigt. Genom 
informationskampanjer kan kunskapen om vad som är farligt avfall öka samt hur 
det ska hanteras. 

6. Nämnden anser även att planen bör inkludera mål och aktiviteter kring hur 
fosfor i kommunalt avloppsslam ska tas till vara på bästa möjliga sätt. 

7. Miljö- och stads byggnadsnämnden anser att planen bör kompletteras med mål 
och aktiviteter rörande problematiken kring att invasiva främmande arter bland 
annat sprids genom att det slängs som trädgårdsavfall på avfallsanläggningarna 
eller direkt i naturen. Exempelvis kan en aktivitet inom mål 6 "Öka engagemanget 
kring minskad nedskräpning i kommunen" vara att öka informationen till 
allmänheten om problematiken. 

8. Samtliga aktiviteter har en tidsplan. Detta ser nämnden positivt på, men flera 
aktiviteter ska genomföras redan under 2021, vilket inte bedöms som en möjlig 
tidsplan. Även de aktiviteter vars tidsplan är satt till 2022, bör kontrolleras för 
huruvida det är en realistisk tidsplan. 

9. Nämnden önskar att planen kompletteras med en aktivitet om att miljö- och 
stadsbyggnadsnämnden ska bedriva tillsyn över hanteringen av bygg- och 
rivnings avfall. 

10. Enligt aktivitet 4 under delmål 1.5 om att "Senast 2025 ska antalet 
anläggningsarbeten öka där återbruk sker av schaktmassor med ett lokalt 
ursprung", ska en handlingsplan tas fram för att öka kapaciteten att mellanlagra 
massor. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden vill uppmärksamma att lagstiftningen 
inom detta område är komplex och aktiviteten bör genomföras i dialog med 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

11. Nämnden anser att "fulspolning" är mer en felsortering än nedskräpning, som 
kommunen såklart ska arbeta med att minska på. Detta delmål bör därmed istället 
vara en del av mål 3 om att öka återvinningsgraden inom kommunen. 

12. Nämnden anser inte att kommunen bör uppmuntra rökning genom att 
distribuera fimpaskar. Nämnden önskar även en beskrivning av vad en miljötratt 
är. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänvisar även till 
tjänsteskrivelse daterad 2021-08-31 vad gäller skäl för beslut och utredning i 
ärendet. 

Paul Thurn (SD) deltar inte i beslutet. 

Sänt till: 
Hässleholms Miljö AB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Röinge 7:3 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 
Beslut om försiktighetsmått avseende hagelskytte 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

• Hässleholmsortens Jaktskytteklubb, med organisationsnummer 16837001- 3545, 
föreläggs att vidta följande åtgärder för hagelskytte på de befintliga hagelbanorna 
på fastigheten Röinge 7:3; 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som 
angetts i anmälan och efterföljande kompletteringar om inget annat fram
går av detta beslut. 

2. Det samlade bullret från verksamheten får som riktvärde vid bostäder inte 
överstiga 65 dBAI. 

3. Skjutning på skjutbanan får endast bedrivas på följande tider 

• Onsdagar kl. 14.00- 20.00 

• Torsdagar kl. 10.00 - 14.00 

• Lördagar kl. 10.00 - 16.00 

Följande dagar ska vara skjutfria, oavsett ammunition: nyårsdagen, tretton
dedag jul, påskafton, påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmel
fårdsdag, nationaldagen, pingstafton, midsommarafton, midsommardagen, 
alla helgons dag, julafton, annandag jul och nyårsafton. 

Under perioden 1 juli- 15 augusti får skjutning endast ske under nedan
stående tid: 

• Onsdagar kl. 10.00- 20.00 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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4. Tävlingar får endast äga rum inom ordinarie skjuttider. Dispens från för
budet kan sökas hos miljö- och stads byggnadsnämnden minst tre veckor i 
förväg för max en tävling per kalenderår. Om dispensen bifalles ska det 
kompenseras med att påföljande lördag är skjutfri. 

Hässleholmsortens Jaktskytteklubb ska omgående på klubbens hemsida 
lägga ut information om att dispens sökts. Informationen ska snarast kom
pletteras med besked om ifall dispens beviljas, samt vilken lördag som blir 
skjutfri. 

5. Om klagomål på verksamheten inkommer till Hässleholms ortens Jaktskyt
teklubb ska miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen snarast informeras om 
klagomålen. 

6. Verksamheten ska årligen inkomma med skjutjoumal till miljö- och stads
byggnadsnämnden. Skjutjoumal ska skickas in senast den siste januari på
följande år. Skjutjoumalen ska minst innehålla följande : 

- Antal avlossade skott under året redovisat per bana 

- Vilken typ av ammunition som använts 

- Antal skjutdagar under året 

• Hässleholmsortens Jaktskytteklubb ska betala 4 7 255 kr i avgift för 
handläggning och kungörelser av detta ärende. 

• Beslut om dispens från tävlingsförbud utanför ordinarie skjuttider delegeras 
till miljöchefen. 

• Delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelsedelgivning och 
handlingen hållas tillgänglig på förvaltningen. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2021-08-31 vad gäller skäl för beslut, utredning i ärendet samt möjlighet att över
klaga. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Skäl för beslutet 

Beslutet tas med stöd av 2 kap. 2, 3, 6 och 7 §§, 26 kap. 9 och 19 §§ miljöbalken 
(1998:808) (MB) 25 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och häl
soskydd (FMH), 30 kap. 2 § miljöprövningsförordning (2013:251) (MPF) samt 17 
och 18 §§ taxa för Hässleholms kommuns taxa för prövning och tillsyn enligt mil
jöbalken (taxan) och dessutom 47 § delgivningslagen (2010:1932). 

Reservationer 

Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och Hans-Göran Hansson (MP) reserverar 
sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut med revide
ringen att skjuttiderna på lördagar ändras från kl. 10.00 - 14.00 till 
kl. 10.00 - 16.00. 
Bengt Troedsson (M), Sievert Aronsson (L), Paul Thurn (SD), 
Cecilia Tönning (SD), Lars I<lees (SD) och Mikkel Jönsson Vaerge (SD) yrkar bi
fall till Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Hans-Göran Hansson (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

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

8 ja-röster och 3 nej-röster lämnas. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), 
Sievert Aronsson (L), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD), 
MikkelJönsson Vaerge (SD) och Kenny Hansson (M) 

Följande röstar nej: Camilla Lindoff (S), Hans-Göran Hansson (MP) och 
Ann Olausson (S) 

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

Beskrivning av ärendet 

Hässleholmsortens Jaktskytteklubb har den 7 maj 2020 inkommit med en anmälan 
om miljöfarlig verksamhet gällande hagelskytte på befintliga banor på fastigheten 
Röinge 7:3. Kompletteringar inkom den 14 maj 2020. Den 18 maj 2020 förbjöds 
verksamheten i avvaktan på att beslut om anmälan skulle fattas. Beslut om försik
tighetsmått fattades av miljö- och stadsbyggnadsnämnden den 26 augusti 2020. 
Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Skåne län som sedan fattade beslut den 
16 april 2021 om att återförvisa ärendet tillbaka till Hässleholms kommun. 

Upphävandet och återförvisningen av beslutet berodde på att Länsstyrelsen i 
Skåne län ansåg att den stora skillnaden i de två bullerberäkningar som tagits fram 
av två olika konsulter borde utredas genom att det skulle utföras kompletterande 
bullermätning för att indikera vilken bullerberäkning som anses vara mest rele
vant. 

Den 11 maj 2021 skickades en begäran om komplettering till Hässleholmsortens 
Jaktskytteklubb gällande en bullermätning på hagelbanorna. 

WSP utförde en bullermätning den 18 juni 2021 och inkom med en rapport över 
resultatet den 29 juni 2021. 

Denna kompletterande bullermätning har skickats för yttrande till Hässleholmsor
tens Jaktskytteklubb och samtliga parter som överklagade det tidigare beslutet ta
get den 26 augusti 2020. 

Vid miljö- och stads byggnadsnämndens sammanträde redovisas skrivelse med in
komna synpunkter från Hässleholmsortens Jaktskytteklubb som inkommit 
den 22 september 2021. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 31 augusti. Miljöinspektör Martin Larsson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-08, § 98, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

• Hässleholmsortens Jaktskytteklubb, med organisationsnummer 16837001- 3545, 
föreläggs att vidta följande åtgärder för hagelskytte på de befintliga hagelbanorna 
på fastigheten Röinge 7:3; 

1. Verksamheten ska bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som an
getts i anmälan och efterföljande kompletteringar om inget annat framgår av detta 
beslut. 

2. Det samlade bullret från verksamheten får som riktvärde vid bostäder inte över
stiga 65 dBAI. 

3. Skjutning på skjutbanan får endast bedrivas på följande tider 

• Onsdagar kl. 14.00 - 20.00 

• Torsdagar kl. 10.00 - 14.00 

• Lördagar kl. 10.00 - 14.00 

Följande dagar ska vara skjutfria, oavsett ammunition: nyårsdagen, trettondedag 
jul, påskafton, påskdagen, annandag påsk, första maj, Kristi himmelfardsdag, nat
ionaldagen, pingstafton, midsommarafton, midsommardagen, alla helgons dag, 
julafton, annandag jul och nyårsafton. 

Under perioden 1 juli - 15 augusti får skjutning endast ske under nedanstående 
tid: 

• Onsdagar kl. 10.00 - 20.00 

4. Tävlingar får endast äga rum inom ordinarie skjuttider. Dispens från förbudet 
kan sökas hos miljö- och stads byggnadsnämnden minst tre veckor i förväg för 
max en tävling per kalenderår. Om dispensen bifalles ska det kompenseras med 
att påföljande lördag är skjutfri. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholmsortens Jaktskytteklubb ska omgående på klubbens hemsida lägga ut 
information om att dispens sökts. Informationen ska snarast kompletteras med 
besked om ifall dispens beviljas, samt vilken lördag som blir skjutfri. 

5. Om klagomål på verksamheten inkommer till Hässleholmsortens Jaktskyt
teklubb ska miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen snarast informeras om kla
gomålen. 

6. Verksamheten ska årligen inkomma med skjutjournal till miljö- och stadsbygg
nadsnämnden. Skjutjournal ska skickas in senast den siste januari påföljande år. 
Skjutjournalen ska minst innehålla följande: 

- Antal avlossade skott under året redovisat per bana 

- Vilken typ av ammunition som använts 

- Antal skjutdagar under året 

• Hässleholmsortens Jaktskytteklubb ska betala 47 255 kr i avgift för 
handläggning och kungörelser av detta ärende. 

• Beslut om dispens från tävlingsförbud utanför ordinarie skjuttider delegeras 
till miljöchefen. 

• Delgivning av detta beslut ska ske genom kungörelsedelgivning och 
handlingen hållas tillgänglig på förvaltningen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänvisar även till tjänsteskri
velse daterad 2021-08-31 vad gäller skäl för beslut, utredning i ärendet samt möj
lighet att överklaga. 

Paul Thurn (SD) deltar inte i beslutet. 

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

Beslutet kan överklagas Cv<... z_ 2.\ -a°i-2-9 

Hur man överklagar sa.m-t-i+lfur-ma-tiG.a-Gm~~v+Y..fl:g framgår av tjäns
teskrivelsen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms ortens J aktskytteklubb 
Tekniska förvaltningen 
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Remiss - Regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 
2021-2025 
Länsstyrelsens diarienummer 501-33781-2020 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Läns
styrelsen i Skåne län: 

Yttrande 

Generellt kan sägas att det är en god ansats och man lyckas också bra med att 
väva samman föreslagna åtgärder i det här programmet med den mängd andra 
strategiska planer och program som finns, vilka också är tänkta att bidra till att vi 
når flera globala hållbarhetsmål. Kartläggningen, systematiken och överskådlig
heten är mycket god och föreslagna åtgärder sätts i sitt sammanhang relaterat till 
andra planer och program. 

Trots detta kan konstateras att det är en ansenlig mängd mål, planer och program 
som en kommun eller annan organisation behöver ha insyn i, förhålla sig till och 
arbeta utifrån. De 63 åtgärderna i det här programmet är insatser som bedöms be
hövas utöver de åtgärder som finns i andra regionala strategier. Det finns en risk 
att tappa fokus i mängden åtgärder, alternativt att organisationen väljer att enbart 
förhålla sig till detta åtgärdsprogram. 

För att få en mer samlad bild av alla åtgärder kan man överväga att samla dessa i 
Atgärdswebben (det webbaserade verktyget för uppföljning), ett för övrigt mycket 
bra verktyg. 

Programmet har som ett syfte att stimulera till ökad samverkan. Samverkan tar tid 
och det finns en risk att initiativ inte tas. Här har länsstyrelsen en viktig roll att 
spela som en samlande, pådrivande kraft för mer konkreta projekt. 

Programmet pekar ut huvudaktörer och medaktörer för respektive åtgärd som ska 
vara möjlig att påbörja och helst genomföra, under den relativt korta programperi
oden 2021-2025. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Forts§ 110 

Det finns en risk för en alltför optimistisk tro på kommuner och andra organisa
tioners förmåga och vilja att genomföra dessa åtgärder sett till organisationens 
egna mål och prioriteringar. Någon typ av handslag eller förbindelser behöver 
övervägas för att i högre grad säkerställa att åtgärder faktiskt genomförs. 

Det faktum att endast ett av 15 nationella miljömål nås, efter många års egentligen 
enträget arbete med åtgärdsprogram både hos kommuner, länsstyrelsen och nä
ringsliv, oroar och manar till eftertanke. En viktig del i arbetet för att nå miljömå
len är givetvis att ta fram ett väl förankrat åtgärdsprogram och följa upp så att åt
gärder blir gjorda. En annan viktig del är att kontinuerligt se över och förändra 
nationella regelverk, bidragssystem, underlag för forskningsanslag med mera. Båda 
delarna behöver intensifieras. Länsstyrelsen är i detta arbete en viktig aktör som 
länets representant och statens förlängda arm. 

I fråga om de specifika åtgärderna vill miljö- och stads byggnadsnämnden, inom 
området Hållbar mark- och vattenanvändning, särskilt lyfta fram åtgärd HMS 
"Framtagande av ny våtmarksstrategi ... " eftersom den belyser helheten med våt
markers många olika positiva effekter, vilka tillsammans ger stor miljönytta. Under 
samma område efterlyser nämnden en åtgärd som handlar om en strategi för han
tering av invasiva arter. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänvisar även till tjänsteskri
velse daterad 2021-09-01 vad gäller utredning i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Länsstyrelsen Skåne har den 29 juni 2021 kommit in med en remiss gällande ett 
förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025. 

Länsstyrelsen har i dialog med aktörer i länet tagit fram förslaget till nytt åtgärds
program med titeln Tillsammans för ett hållbart Skåne. Programmet ska ge väg
ledning för det regionala miljöarbetet och innehåller förslag på prioriterade åtgär
der som kan genomföras av skånska aktörer för att öka förutsättningarna att nå 
nationella och regionala miljömål samt bidra till genomförandet av miljödimens
ionen av Agenda 2030 i Skåne. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Programperioden för det tidigare åtgärdsprogrammet, Skånska åtgärder för miljö
målen, sträckte sig fram till och med år 2020. Den regionala uppföljningen av mil
jömålen visar att vi endast når ett ("Skyddande ozonskikt") av femton nationella 
miljökvalitetsmål som är relevanta för Skåne. Att vi når miljömålen är en viktig 
förutsättning för att nå en långsiktigt hållbar samhällsutveckling. 

Länsstyrelsen Skåne har därför tagit fram ett förslag till ett nytt regionalt åtgärds
program fram till och med år 2025. 

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

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-08, § 99, miljö
och stads byggnadsnämnden besluta att lämna följande yttrande till Länsstyrelsen i 
Skåne län: 

Yttrande 

Generellt kan sägas att det är en god ansats och man lyckas också bra med att 
väva samman föreslagna åtgärder i det här programmet med den mängd andra 
strategiska planer och program som finns, vilka också är tänkta att bidra till att vi 
når flera globala hållbarhetsmål. Kartläggningen, systematiken och överskådlig
heten är mycket god och föreslagna åtgärder sätts i sitt sammanhang relaterat till 
andra planer och program. 

Trots detta kan konstateras att det är en ansenlig mängd mål, planer och program 
som en kommun eller annan organisation behöver ha insyn i, förhålla sig till och 
arbeta utifrån. De 63 åtgärderna i det här programmet är insatser som bedöms be
hövas utöver de åtgärder som finns i andra regionala strategier. Det finns en risk 
att tappa fokus i mängden åtgärder, alternativt att organisationen väljer att enbart 
förhålla sig till detta åtgärdsprogram. 

För att få en mer samlad bild av alla åtgärder kan man överväga att samla dessa i 
Atgärdswebben (det webbaserade verktyget för uppföljning), ett för övrigt mycket 
bra verktyg. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Programmet har som ett syfte att stimulera till ökad samverkan. Samverkan tar tid 
och det finns en risk att initiativ inte tas. Här har länsstyrelsen en viktig roll att 
spela som en samlande, pådrivande kraft för mer konkreta projekt. 

Programmet pekar ut huvudaktörer och medaktörer för respektive åtgärd som ska 
vara möjlig att påbörja och helst genomföra, under den relativt korta programperi
oden 2021-2025. 

Det finns en risk för en alltför optimistisk tro på kommuner och andra organisa
tioners förmåga och vilja att genomföra dessa åtgärder sett till organisationens 
egna mål och prioriteringar. Någon typ av handslag eller förbindelser behöver 
övervägas för att i högre grad säkerställa att åtgärder faktiskt genomförs. 

Det faktum att endast ett av 15 nationella miljömål nås, efter många års egentligen 
enträget arbete med åtgärdsprogram både hos kommuner, länsstyrelsen och nä
ringsliv, oroar och manar till eftertanke. En viktig del i arbetet för att nå miljömå
len är givetvis att ta fram ett väl förankrat åtgärdsprogram och följa upp så att åt
gärder blir gjorda. En annan viktig del är att kontinuerligt se över och förändra 
nationella regelverk, bidragssystem, underlag för forskningsanslag med mera. Båda 
delarna behöver intensifieras. Länsstyrelsen är i detta arbete en viktig aktör som 
länets representant och statens förlängda arm. 

I fråga om de specifika åtgärderna vill miljö- och stadsbyggnadsnämnden, inom 
området Hållbar mark- och vattenanvändning, särskilt lyfta fram åtgärd HMS 
"Framtagande av ny våtmarksstrategi ... " eftersom den belyser helheten med våt
markers många olika positiva effekter, vilka tillsammans ger stor miljönytta. Under 
samma område efterlyser nämnden en åtgärd som handlar om en strategi för han
tering av invasiva arter. 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott hänvisar även till tjänsteskri
velse daterad 2021-09-01 vad gäller utredning i ärendet. 

Paul Thurn (SD) deltar inte i beslutet. 

Sänt till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 111 

Redovisning av livsmedelstillsyn Grossister 2021 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämndens godkänner redovisningen av genomförd livs
medelskontroll. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under 2021 gjort inspektioner hos 
totalt tio grossister i Hässleholms kommun. En av inspektionerna gjordes oan
mäld, övriga nio föranmäldes. Inspektionerna har gjorts med hjälp av utvalda lag
stiftningsområden samt operativa mål som framgår av checklista. Totalt sju av tio 
grossister fick avvikelser medan tre klarade sig helt utan avvikelser. En verksamhet 
fick ett föreläggande med vite, fyra fick skicka in åtgärdsplaner där de redovisade 
hur avvikelserna hade åtgärdats och en verksamhet blev anmäld till Livsmedels
verket eftersom de sålde ekologiska livsmedel utan att vara certifierade. 

Livsmedelsinspektör Maria Svensson föredrar ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 112 

Information från förvaltningen 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Bygglovschef Kaarina Finyak redovisar statistik gällande handläggningstider för 
bygganmälan och lovärenden samt vilken typ av ärenden som inkommit till bygg
lovsavdelningen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

44(55) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-09-23 
Diarienummer 

M-2021-2354 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 113 

Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken - revidering 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

1. Genomföra redaktionella ändringar i taxa för Hässleholms kommuns till
syn enligt lagen om sprängämnesprekursorer, taxa för Hässleholms kom
muns kontroll enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt 
i taxa för Hässleholms kommuns offentliga kontroll enligt lag om foder 
och animaliska biprodukter så att miljönämnd ersätts med miljö- och 
stadsbyggnadsnämnd samt att miljökontor ersätts med miljö- och stads
byggnadsförvaltningen att gälla från och med den 1 januari 2022. Änd
ringar av dessa tre taxor ska även göras som följd av tidigare beslut i Kom
munfullmäktige hösten 2019. Detta innebär en justering av§ 6 i dessa 
taxor som då erhåller följande lydelse: 
§ 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per hel timme 
handläggningstid. Timavgiften K regleras helårsvis och uppgår enligt § 
249/2019 i kommunfullmäktige till 22 milliprisbasbelopp (mPBB). Ti
mavgiften K är 104 7 kr år 2021. 
Vidare ska det genomföras en justering av § 7 i dessa taxor där vederbörlig 
text som anger vad timavgiften K är stryks, då detta framgår av § 6 i dessa 
taxor. 

2. Ändring av taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter som följd av tidigare beslut i Kommunfullmäktige hös
ten 2019. Detta innebär en ny § 6 med lydelsen: 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per hel timme 
handläggningstid. Timavgiften K regleras helårsvis och uppgår enligt § 
249 /2019 i kommunfullmäktige till 22 milliprisbasbelopp (mPBB). Ti
mavgiften K är 104 7 kr år 2021. 
Vidare ska det genomföras en justering av tidigare § 6 i denna taxa där ve
derbörlig text som anger vad timavgiften K är stryks, då detta framgår av 
nu införda § 6 i denna taxa. Samtidigt ändras § 6 till§ 7.Paragraf 8 i befint
lig taxa stryks då den ersätts av nya § 6. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 113 

3. En reviderad taxa, i enlighet med bilaga 1, för miljö- och stadsbyggnads
nämndens prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från 
och med den 1 januari 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 2021-

08-30 vad gäller utredning i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

En översyn av tillsynsavgifter inom miljöavdelningens område har skett i syfte att 
säkerställa att en korrekt avgift tas ut. Detta innebär att de fasta avgifterna inte är 

mer omfattande än vad tillsynen kräver i medeltal, samt att kostnadstäckningsgra
den i debiterbara ärenden är så nära 100 % som är möjligt. Miljö- och stadsbygg
nadsnämnden har även beaktat Länsstyrelsen Skånes rekommendation om att an

passa avgifterna till den faktiska kostnaden i syfte att frigöra medel för den del av 
miljötillsynen och det förebyggande arbetet som inte kan finansieras med avgifter. 

Nämnden och dess förvaltningen arbetar ständigt på att effektivisera tillsynen uti
från nedlagd tid, effekt av tillsyn, lagstadgade krav på tillsynen i form av till exem

pel kontrollpunkter, redovisning till statliga myndigheter, krav i nationella åtgärds
program, rättssäkerhet och prejudikat. Detta påverkas vidare av tillgängliga resur
ser, kompetensnivå, digitalisering och samordningsmöjligheter. I förlängningen in
nebär det att behovet av tillsynstid inom ett enskilt tillsynsområde kan öka eller 
minska över tid. Generellt kan det dock sägas att kraven på verksamheter, kraven 

på redovisning till statliga myndigheter och kraven på innehåll i beslut inom miljö
området har ökat genom åren, varför det totala tillsyns behovet ökar. Detta styrs 
inte på kommunal nivå utan är en effekt av internationell och nationell lagstiftning 

och överenskommelser. Nämndens uppdrag är i detta sammanhang att utföra det 
som åligger en kommunal tillsynsnämnd inom miljöbalkens område. Nämndens 
arbete inom miljöbalksområdet bygger på att korrekta avgifter tas ut, samt att till
räckliga medel avsätts för den tillsyn och tillsynsvägledning som inte kan finansie
ras via avgifter. Därutöver kan det ibland finnas möjligheter att söka externa me
del för att genomföra kompletterande insatser i det förebyggande arbetet eller tidi
gare lägga insatser inom det ordinarie tillsynsarbetet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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I översynen har det noterats ett behov av redaktionella ändringar för följande 
taxor: 

1. Taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekurso
rer 

2. Taxa för Hässleholms kommuns kontroll enligt lagen om handel med vissa re
ceptfria läkemedel 

3. Taxa för Hässleholms kommuns offentliga kontroll enligt lag om foder och ani
maliska biprodukter 

I dessa taxor samt taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om tobak och 
liknande produkter behöver det även genomföras ändringar till följd av Kommun
fullmäktiges beslut (§ 249 /2019) där det beslutades att samtliga taxor under miljö
och stadsbyggnadsnämnden ska vara 22 milliprisbasbelopp (mPBB). Därutöver 
behöver det genomföras ändringar i form av avgiftens storlek samt vad avgiften 
omfattar i "Taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbal
ken". Även här genomförs ändringar till följd av kommunfullmäktiges beslut(§ 
249/2019). 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 30 augusti 2021. Miljöchef Torbjörn Håkansson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-08, § 100, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta föl
jande beslut: 

1. Genomföra redaktionella ändringar i taxa för Hässleholms kommuns tillsyn en
ligt lagen om sprängämnesprekursorer, taxa för Hässleholms kommuns kontroll 
enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel samt i taxa för Hässleholms 
kommuns offentliga kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter så att 
miljönämnd ersätts med miljö- och stads byggnadsnämnd samt att miljökontor er
sätts med miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Ändringar av dessa tre taxor ska även göras som följd av tidigare beslut i Kom
munfullmäktige hösten 2019. Detta innebär en justering av § 6 i dessa taxor som 
då erhåller följande lydelse: 
§ 6 Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per hel timme hand
läggningstid. Timavgiften K regleras helårsvis och uppgår enligt § 249 /2019 i 
kommunfullmäktige till 22 milliprisbasbelopp (mPBB). Timavgiften Kär 1047 kr 
år 2021. 
Vidare ska det genomföras en justering av§ 7 i dessa taxor där vederbörlig text 
som anger vad timavgiften K är stryks, då detta framgår av § 6 i dessa taxor. 

2. Ändring av taxa för Hässleholms kommuns tillsyn enligt lag om tobak och lik
nande produkter som följd av tidigare beslut i Kommunfullmäktige hösten 2019. 
Detta innebär en ny § 6 med lydelsen: 
Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan K kronor per hel timme handlägg
ningstid. Timavgiften K regleras helårsvis och uppgår enligt § 249 / 2019 i kom
munfullmäktige till 22 milliprisbasbelopp (mPBB). Timavgiften Kär 1047 kr år 
2021. 
Vidare ska det genomföras en justering av tidigare§ 6 i denna taxa där vederbörlig 
text som anger vad timavgiften K är stryks, då detta framgår av nu införda § 6 i 
denna taxa. Samtidigt ändras § 6 till§ 7. 
Paragraf 8 i befintlig taxa stryks då den ersätts av nya § 6. 

3. En reviderad taxa, i enlighet med bilaga 1, för miljö- och stadsbyggnadsnämn
dens prövning och tillsyn enligt miljöbalken fastställs att gälla från och med den 1 
januari 2022. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse 
daterad 2021-08-30 vad gäller utredning i ärendet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 114 

Ekonomi budgetuppföljning, delårsrapport per 
den 31 augusti 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Delårsbokslut per 31 augusti 2021 godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunens samtliga förvaltningar ska lämna en delårsrapport för 2021 som om
fattar rapportperioden januari - augusti. Rapporten är en viktig del i uppfölj
ningsarbetet som består i att informera kommunstyrelsen och kommunfullmäk
tige om de faktorer inom nämndens ansvarsområde som väsentligt påverkar kom
munen och det ekonomiska utfallet. Informationen ska utgöras av verksamhets be
rättelse, måluppfyllelse, avvikelseanalys för drift- och investeringar samt personal
nyckeltal och andra nyckeltal som åskådliggör analysen. 

Kvalitetscontroller Camilla Johnsson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-09, § 102, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Delårsbokslut per 31 augusti 2021 godkänns. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 115 

Ekonomi taxa, plan- och bygglovstaxa inklusive mät
och karttaxa 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

1. Kommunfullmäktige antar ändringar i Plan- och bygglovstaxa inklusive 
mät- och karttaxa i enlighet med bilaga - Plan- och bygglovtaxa inklusive 
mät- och karttaxa. 

2. Fastställa en reviderad taxa enligt bilaga att gälla från och med 
den 1 januari 2022. 

Yrkanden 

Kenny Hansson M) yrkar att följande tillägg görs till arbetsutskottets förslag till 
beslut: 
"2. Fastställa en reviderad taxa enligt bilaga att gälla från och med 
den 1 januari 2022." 

Omröstning 

Ordförande ställer först arbetsutskottets förslag till beslut under proposition och 
finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till be
slut. 
Ordförande ställer därefter tillägget under proposition och finner att miljö- och 
stads byggnadsnämnden bifallit Kenny Hanssons förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Vid taxeförändring, beslutad i kommunfullmäktigen den 28 oktober 2019, fattades 
också ett beslut om återredovisning av taxan i förhållande till den införda tidsre
dovisning som infördes i april 2020. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Forts§ 115 

Genomlysningen som återredovisades visade bland annat att tidredovisnings
systemet så som det är utformat inte räcker för att göra en fullständig utvärdering. 
Genomlysningen visade också att miljö- och stads byggnadsnämnden i flera delar 
av myndighetsutövningen inte är i linje med det krav som ställts på nämnden när 
det gäller kostnadstäckning. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har fortsatt gjort en mindre översyn av 
samtliga taxor i syfte att uppnå förväntad kostnadstäckning. Taxan är justerad med 
både redaktionella ändringar, förtydliganden och tillägg. Detta ärende behandlar 
taxa för hantering av ärenden inom plan- och bygglagen, samt den del som avser 
miljöbalken och strandskyddsdispens. Övriga taxebilagor inom miljöområdet han
teras i separat ärende. 

En förändring som föreslås är att taxan för handläggning av planbesked, i tabell 7, 
övergår till timtaxa. Detta för att kunna debitera faktisk kostnad i nedlagd tid och 
inte som idag med en schablonkostnad som oftast ger låg kostnadstäckning i en 
alltmer komplicerad handläggning med högre lagkrav och fler kompetenser att 
stämma av med i ärendehanteringen. Tabell 8 avseende kostnad för framtagande 
av detaljplan förtydligas och övergår helt till att baseras på timtaxa och inte som 
idag, antingen timtaxa eller ytbaserad taxa. 

Avsikten är att det ska bli tydligare och enklare att förstå kostnaderna för framta
gandet av detaljplaner, att intäkten ska komma samma år som kostnaden och att 
det genom denna styrning även skapar incitament till en mer effektiv process för 
alla inblandade parter. 

Tabell 15, avseende anmälan om icke lovpliktig åtgärd är kompletterad med van
ligt förekommande ärenden. 

Ändringarna är gjorda så att text som ska utgå är överstruken och ny text är skri
ven i rött. Förändringarna föreslås börja gälla från 1 januari 2022. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-09-09, § 103, 
miljö- och stads-byggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta 
följande beslut 

Kommunfullmäktige antar ändringar i Plan- och bygglovstaxa inklusive mät- och 
karttaxa i enlighet med bilaga - Plan- och bygglovtaxa inklusive mät- och karttaxa. 
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Diarienummer 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 116 

Skrivelser för kännedom 2021 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser for kän
nedom som inkommit till miljöavdelningen under perioden den 16 augusti 2021 
till och med den 12 september 2021. 

Beskrivning av ärendet 

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

Under perioden den 16 augusti 2021 till och med den 12 september 2021 inkom 
följande: 

Ärende M-2021-2O52. Länsstyrelsen upphäver nämndens föreläggande om redo
visning av analysresultat från vattenprovtagning på fastigheten Måleböke 1 :4. 

Ärende M-2O21-752. Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen i Skåne 
län hemställa om att länsstyrelsen till Hässleholms kommun överlåter den opera
tiva tillsynen enligt miljöbalken över Galgbackens vattenskyddsområde. 

Ärende M-2O21-1842. Länsstyrelsens avslår överklagandet av förbud att släppa ut 
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning tillhörande fastigheten Tyringemölla 
1:166. 

Ärende M-2O2O-176. Länsstyrelsens avslår överklagandet av vitesförbud att släppa 
ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning tillhörande fastigheten Sösdala 
4:15. 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 117 

Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljöavdelningen under perioden den 16 augusti 2021 till och med 
den 12 september 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 

§ 118 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog del av delegationsbeslut under perioden 
16 augusti- 12 september 2021 samt skrivelser för kännedom. 

Skrivelser för kännedom 

B 2021-000518, Wendes 1, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (27 lgh rev 
210909), parkering och marklov för trädfallning (6 träd), Mark- och miljödomsto
len avslår yrkandet om inhibition. 

B 2021-000518, Wendes 1, Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus (27 lgh rev 
210909), parkering och marklov för trädfallning (6 träd), Länsstyrelsen avslår yr
kandet om inhibition. 
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