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Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande, digitalt via Teams 
Jonas Andersson (S), (deltar ej i§ 6), digitalt via Teams 
Ann Olausson (S), digitalt via Teams 
Cecilia Tönning (SD), digitalt via Teams 
Lars Klees (SD), digitalt via Teams 
Björn Widmark (FV) 

Bengt Troedsson (M) för Erik Åberg-Linnet (M), digitalt via Teams 
Sievert Aronsson (L) för Zidon Kristensson (KD), digitalt via Teams 
Leif Nilsson (S) för Camilla Lindoff (S), digitalt via Teams 
Hans-Göran Hansson (MP), § 6 

Hans-Göran Hansson (MP), §§ 1-5, 7-19 
Jonas Klein (FV), digitalt via Teams 

Helena Östling, förvaltningschef, Marie Nilsson, avdelningschef plan, 
Robert Samuelsson, bygglovschef, Susanne Rönnefeldt Berg, avdelningschef admi
nistration, Torbjörn Håkansson, miljöchef, Carina Westerlund, tillsynschef, 
Nicole Henriksdotter, plankoordinator, Karolina Persson, trafikplanerare, 
Anette Moberg, miljöinspektör, Veronica Andersson, bygglovshandläggare 
och Carina Koskinen, sekreterare 

Lars Olsson 

Onsdagen den 3 februari 2021 kl. 08.00 på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
§§ 1 - 19 

Lars Olsson 



Hässleholms 
kommun 

Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-01-27 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2021-02-03 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Fastställelse av föredragningslistan § 1 

Araslöv 44:1 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av rörbro § 2 

Nävlinge 3:12 (Rammen 2283) 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus § 3 

Skeinge 1: 1 (Skeinge 3106) 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
(återuppbyggnad) samt carport § 4 

Råkan 2, Hässleholm 
Bygglov och rivningslov för nybyggnad av nätstation IB 330594 § 5 

Hässleholm 87:6, Doktorn 1, Hässleholm 87:50, 
del av Hässleholm 87:38 
Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset) 
- granskning § 6 

Trafikplan för Hässleholms stad § 7 

Remiss planremisser - Motion om att göra en plan 
för "bostad först" i Hässleholm § 8 

Vannaröd 2:318 /Tureholmskyrkans förskola 
Anmälan av hälsoskyddsverksamhet, Föreläggande om 
att vidta åtgärder och försiktighetsmått § 9 

Remiss av Energi- och klimatplan för Hässleholms kommun § 10 

SMHF - nominering ledamöter och ersättare 2021-2022 § 11 

Information från förvaltningen 2021 § 12 

Ekonomi intern kontroll 2020 § 13 

Ekonomi, intern kontroll 2021 § 14 

Ekonomi internbudget 2021 § 15 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Delegationsbeslut 2021 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 
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Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§1 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 

Diarienummer 

Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer föredragningslistan. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

5(51) 



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

Hässleholms 
kommun 

SAMMAN'IRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 

Diarienummer 

B 2020-000861 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§2 

Åras löv 44: 1 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av rörbro 

Beslut 

Miljö - och stadsbyggnadsnämnden ger dispens från miljöbalkens bestämmelser 
om strandskydd (miljöbalken, MB 7 kapitlet 18 b §) för att bygga en rörbro på fas
tigheten Araslöv 44: 1. 

Det vattendrag som berörs är Araslövsån. I det aktuella området är strandskyddet 
100 meter. 

Som villkor för beslutet gäller att 

Endast den yta som krävs för åtgärden får tas i anspråk för ändamålet. 

Eventuella massor som uppstår vid anläggningen får inte placeras så att de kan nå 
vattendraget, och grumling i vatten ska förebyggas enligt ansökan. 

Naturlig växtlighet i kantzon ska bevaras så långt det är möjligt. Fler än enstaka 
grova träd som tas bort bör kompenseras i samråd med kommunekolog från be
rörd kommun. 

Skäl för beslutet 

Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 
inte kan tillgodoses utanför området (MB 7 kapitlet 18 c § 5) . 

Föreslagen åtgärd bedöms vara befogad utifrån ett angeläget allmänt intresse av 
att öka trafiksäkerheten. Den berörda ytan används som skydds- och kantzon för 
odling och dess betydelse för friluftsliv och kulturmiljö bedöms som liten. 
Allmänhetens möjlighet att passera vid strandlinjen kommer att förbättras med 
planerad åtgärd. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-000861 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 2 

Araslövsån har vid inventering tilldelats höga naturvärden, trots negativ historisk 
påverkan från rätning och rensning. Livsvillkoren för växt- och djurliv skulle 
kunna påverkas negativt vid förändring av både flöde och grumling i ån, liksom 
om naturlig växtlighet tas bort i kantzonen mellan land och vatten. Med hänsyn 
till att endast en relativt kort sträcka berörs, i ansökan redovisade skyddsåtgärder 
och i beslutet. 

Den prövade åtgärden är förenlig med den kommunala översiktsplanen och be
döms vara en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresur
serna enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att särskilda skäl enligt 
7 kapitlet 18 c § punkt 5 miljöbalken föreligger. 

Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nytt
jande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växt
livet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. 

Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda 
intresset väga tyngre. 

Yrkanden 

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

Beskrivning av ärendet 

Trafikverket Investering Syd har ansökt om dispens från strandskydds
bestämmelserna enligt miljöbalken för nybyggnad av rörbro på fastigheten 
Araslöv 44:1. Fastigheten omfattas av bestämmelserna om strandskydd för 
Araslövsån. Trafikverket avser att stänga en trafikfarlig plankorsning i närheten 
och istället anlägga en ersättningsväg parallellt med järnvägen. Där den nya vägen 
korsar Araslövsån behöver en rörbro anläggas. Araslövsån följer kommungränsen 
och strandskyddsdispens söks även i Kristianstads kommun. Anmälan om 
vattenverksamhet prövas av Länsstyrelsen Skåne. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jasteriog Ji!;J ){) Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-000861 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 2 

Araslövsån har här formen av ett grävt dike, cirka 1,5 - 2 meter brett. Påverkan på 
biotopen är begränsad till rörbrons längd, cirka 15 meter. Trumman kommer att 
läggas så att konnektiviteten i vattendraget inte försämras samt göras så vid att 
påverkan på ån blir så liten som möjligt. En naturvärdesinventering är gjord i maj 
2020, kompletterad med elfiske i juni 2020. Undersökningen visade att vegetation 
i vatten och på land är trivial med inslag av svärdslilja, bäckmärke och olika buskar 
och träd på land. Faunan består av olika sländarter, små kräftdjur samt fiskarterna 
elritsa, grönling, öring och storspigg. 

Kungsfiskaren använder ån för födosök, men häckar inte i anslutning till planerad 
rörbro. I naturvärdesinventeringen har Araslövsån tilldelats ett högt naturvärde. 

Vid anläggning av bron ska sedimentfallor användas för att minimera grumling 
nedströms och påverkan på fisk och andra vattenorganismer. 

Området omfattas inte av riksintresse eller något annat områdesskydd 
(miljöbalken 3, 4 eller 7 kapitlet). Fastigheten ligger utanför sammanhållen 
bebyggelse. Järnvägen som löper strax norr om planerad väg är av riksintresse. 
Fastigheten ingår i ett storområde enligt kommunens Naturvårdsprogram från 
2005. Kommunekolog Lars-Erik Williams har yttrat sig i ärendet, som bedömer 
att Trafikverket får anses vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att minimera 
påverkan på miljön vid bron över Araslövsån. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 4 januari 2021. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-13, § 2, miljö
och stads byggnadsnämnden att ge dispens från miljöbalkens bestämmelser om 
strandskydd (miljöbalken, MB 7 kapitlet 18 b §) för att bygga en rörbro på fastig
heten Araslöv 44:1. 

Det vattendrag som berörs är Araslövsån. I det aktuella området är strandskyddet 
100 meter. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-000861 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 2 

Avgift enligt taxa år 2020 

Avgift enligt taxa: 10 406 kronor 
Faktura översänds separat. 

Upplysningar 

Beslutet om dispens upphör att gälla, om åtgärderna inte har påbörjats inom två år 
eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då 
krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder 
(MB 7 kap. 18 h §). 

Länsstyrelsen ska ta beslut om eventuell överprövning av miljö- och stadsbygg
nadsnämndens beslut inom tre veckor. I samtliga fall kommer länsstyrelsens be
slut att skickas i kopia till miljö- och stadsbyggnadsnämnden samt till sökanden. 
Beslutet om överprövning kan inte överklagas. 

Påträffas fornlämningar i samband med åtgärden ska den omedelbart avbrytas och 
länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i Kulturminneslagen 
och den gäller alltid. Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eld
städer sotfargade jordlager med mera. (enligt lagen om kulturmiljöminnen med 
mera. 2 kap.) 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Trafikverket Investering Syd 

 
Länsstyrelsen i Skåne län 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-001271 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§3 

Nävlinge 3:12 (Rammen 2283) 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 

Beslut 

1. Miljö- och stads byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
en bostadshus. 

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnärnnden 
gett ett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kornrner att kalla till 
ett tekniskt samråd. 
Kontrollansvarig för byggprojektet är Sabina Mesic. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att den prövade åtgärden är förenlig 
med den kornrnunala översiktsplanen och är en från allrnän synpunkt lämplig an
vändning av mark- och vattenresurserna (plan- och bygglagen, PBL, 2 kapitlet 
samt miljöbalken, MB, 3 och 4 kapitlet). 

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

Yrkanden 

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

Beskrivning av ärendet 

 har den 22 oktober 2020 ansökt om bygglov för nybygg
nad av enbostadshus på fastigheten Nävlinge 3:12 (Rammen 2283). Byggnaden 
ska uppföras i en våning med röd träfasad och röda takpannor. Egen anläggning 
för vatten och avlopp ska anläggas. En befintlig tillfart ska användas. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriog )f//-f) Utdraget bestyrkes 

10(51) 



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

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-001271 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 3 

Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. I ett tillägg till 
kommunens översiktsplan från 2007 ingår fastigheten i ett område utpekat som 
lämpligt utbyggnadsområde för vindkraft. Fastigheten ligger också inom riksin
tresse för Försvarsmakten - "påverkansområde övrigt". I kommunens Natur
vårdsprogram från 2005 ligger fastigheten inom "storområden". 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfålle att yttra sig. Miljöavdelningen har ingen erinran mot ansökan under förut
sättning att ett enskilt avlopp som klarar kraven för normal skyddsnivå anläggs. 
Försvarsmakten har inga synpunkter. Ingen erinran från grannar har inkommit. 
Förvaltningen bedömer att bygglov kan beviljas då åtgärden uppfyller tillämpliga 
krav i PBL. Åtgärden i ansökan innebär att en sedan länge etablerad bebyggelse 
kompletteras med ytterligare ett bostadshus. Detta bedöms inte innebära ytterli
gare hinder för eventuell vindkraft jämfört med dagsläget, en etablering som också 
blivit mer osäker i och med Länsstyrelsens kritiska hållning på grund av förekoms
ten av fladdermöss i området. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 4 januari 2021. 

Vid miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskotts sammanträde reviderar för
valtningen beslutsförslaget enligt följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbygg
nadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus. 

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
gett ett start-besked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att kalla till 
ett tekniskt samråd. 
Kontrollansvarig för byggprojektet är Sabina Mesic. 

Ärendets tidigare beskrivning 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-24, § 3 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

11 (51) 



'0''0''0"0''0' 

~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-001271 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 3 

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnads
nämnden gett ett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
kommer att kalla till ett tekniskt samråd. 
Kontrollansvarig för byggprojektet är Sabina Mesic. 

Avgift enligt taxa år 2020 

Lov och startbesked: 21 645 kr 
Kommunicering: 1 53 7 kr 
Kungörelse: 38 kr (30 kr+ moms 25 %) 
Lägeskontroll: 1 365 kr 

Avgift enligt taxan: 24 585 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. 

Behövs nya anslutningar till allmän väg ska detta sökas hos Trafikverket. 

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 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-000702 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§4 

Skeinge 1: 1 (Skeinge 3106) 
Strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus 
(återuppbyggnad) samt carport 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger dispens från miljöbalkens bestämmelser 
om strandskydd för att ersätta nedbrunnen stuga med nytt fritidshus (miljöbalken, 
MB, 7 kapitlet 18 b §) på fastigheten Skeinge 1:1 (Skeinge 3106). 

Det vattendrag som berörs är Skeingesjön. I det aktuella området är strandskyddet 
300 meter. 

Som villkor för beslutet gäller att 

Endast den del av fastigheten som är markerad som tomtplats (på 1 537 m 2) enligt 
bifogad karta får tas i anspråk för ändamålet och såsom tomt. (Markerad i nybygg
nadskarta och registrerad på förvaltningen den 24 november 2020). 

Tomtplatsen tydligt skall markeras med exempelvis en häck eller ett staket. 

Befintlig marknivå skall bibehållas. 

Skäl för det föreslagna beslutet 

Området har redan tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften (MB 7 kap 18 c § 1). 

Den prövade åtgärden är förenlig med den kommunala översiktsplanen och be
döms vara en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresur
serna enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken. 

Marken är enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens bedömning att betrakta som 
ianspråktagen för fritidshus som har brunnit ned i nutid och två mindre komple
mentbyggnader. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

tiM--1 Justering /1( 'J / / J 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-000702 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 4 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § 
punkt 1 miljöbalken föreligger. 

Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nytt
jande av markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växt
livet bedöms inte förändras i väsentlig omfattning. 

Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda 
intresset väga tyngre. 

Yrkanden 

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

Beskrivning av ärendet 

 har ansökt om dispens från strandskyddsbestämmelserna 
enligt miljöbalken för strandskyddsdispens för nybyggnad av fritidshus (återupp
byggnad) på fastigheten Skeinge 1:1 (Skeinge 3106). Fastigheten omfattas av be
stämmelser om strandskydd för Skeingesjön. 

Området omfattas inte av riksintresse eller något annat områdesskydd (miljöbal
ken 3, 4 eller 7 kapitlet). 

Förvaltningen har besökt platsen den 11 mars 2020 med foto tagna. 

Ekolog Lars-Erik Williams har yttrat sig i ärendet; citat: "Då det gäller en återuppbgg
nad av ett nedbrunnet hus är platsen en befintlig tomtplats med gräsmatta. Undertecknad var på 
plats 2020-03-11. På tomtplatsen är naturoärdena mycket låga. Runt om tomtplatsen växer en 
bland!o"vskog, speciellt längs !Jostranden. En bit från s;ö·n är det mest granskog och ett hy!f,e från 
en fiire detta granskog. " 

Sökanden anför att friluftslivet i området mestadels rör kanotister i närbelägna 
vattendrag. 

Avseende fornlämning har länsstyrelsen yttrat sig enlig dnr. 431-20917-2020. 

Idag finns ett stängsel, som enligt sökanden, är uppfört utan djupare eftertanke av 
tidigare hyresgäst för att hålla vildsvin utanför den tidigare byggnaden som brun
nit ned. Dock bedöms hävdad tomtplats gå utanför befintligt stängsel. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

14(51) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-000702 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 4 

En naturlig avgränsning är en befintlig stenmur i nordost varifrån egentlig tomt
plats markerats (svart linje i nybyggnadskartan 24 november 2020) där man avser 
uppföra nytt stängsel. Den hävdade tomtplatsen är på 1 537 m 2 • 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 23 december 2020. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-13, § 4, miljö
och stads byggnadsnämnden att ge dispens från miljöbalkens bestämmelser om 
strandskydd för att ersätta nedbrunnen stuga med nytt fritidshus (miljöbalken, 

MB, 7 kapitlet 18 b §) på fastigheten Skeinge 1:1 (Skeinge 3106) . 

Det vattendrag som berörs är Skeingesjön. I det aktuella området är strandskyddet 
300 meter. 

Avgift enligt taxa år 2020 

Enligt taxa: 6 504 kronor 

Faktura översänds separat 

Upplysningar 

Beslutet om dispens upphör att gälla, om åtgärderna inte har påbörjats inom två år 
eller avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Då 
krävs förnyad prövning med hänsyn till de omständigheter som då råder 

(MB 7 kap 18 h §). 

Beslutet medför inte rätt att påbörja åtgärd som kräver bygglov. 

Länsstyrelsen ska ta beslut om eventuell överprövning av miljö- och stadsbygg
nadsnämndens beslut inom tre veckor. I samtliga fall kommer länsstyrelsens be
slut att skickas i kopia till miljö- och stads byggnadsnämnden samt till sökanden. 

Beslutet om överprövning kan inte överklagas. 

Påträffas fornlämningar i samband med markarbetena ska dessa omedelbart av

brytas och länsstyrelsen underrättas. Detta är en generell bestämmelse i kulturmin

neslagen och den gäller alltid. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-000702 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 4 

Fornlämningar kan uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfargade jord
lager med mera. ( enligt lagen om kulturminnen med mera. 2 kap.) 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
 

Länsstyrelsen i Skåne län 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J,steriog ff-Jr) Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-001066 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§5 

Råkan 2, Hässleholm 
Bygglov och rivningslov för nybyggnad av nätstation 
18 330594 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar om anstånd för bygglov och 
rivningslov för nybyggnad av nätstation IB 330594. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden att åtgärden 
visserligen är planenlig, men pågående planarbete och utredning med utförande av 
marksanering måste föregå beslut om bygglov och rivningslov enligt Plan- och 
bygglagen 9 kap. 28 §. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Björn Widmark (FV) yrkar bifall till bygglovsansökan. 

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

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

17(51) 



" " " " " 
~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-001066 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 5 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifall arbetsutskottets för
slag till beslut röstar ja. Den som vill bifall Björn Widmarks förslag till beslut rös
tar nej." 

10 ja-röster och 1 nej-röst lämnas. 

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

Följande röstar nej: Björn Widmark (FV). 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed bifallit miljö- och stadsbyggnads
nämndens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

E.ON Energidistribution AB har den 8 september 2020 ansökt om bygglov och 
rivningslov för nybyggnad av nätstation IB 330594 på fastigheten Råkan 2. 

Synpunkter har inkommit från planavdelningen på miljö- och stadsbyggnadsför
valtningen samt miljöavdelningen på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen där 
stöd för förslaget inte kan ges på grund av utredningar. 

Atgärden är enligt senaste revidering planenligt placerad dock är området föremål 
för (1) sanering för markföroreningar och (2) pågående planarbete. Föreslagen 
nätstation kan utgöra ett hinder i pågående planarbete och byggnation på fastig
heten. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 1 december 2020. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-12-09, § 162, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta om anstånd för bygglov och 
rivningslov för nybyggnad av nätstation IB 330594. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriag )(fj /r; Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 5 

Beslutet kan överklagas 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-001066 

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

Sänt till: 
E.ON Energidistribution AB 
Hässleholm Industribyggnadsaktiebolag 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

BN 2015-000256 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§6 

Hässleholm 87:6, Doktorn 1, Hässleholm 87:50, 
del av Hässleholm 87:38 
Detaljplan för del av Hässleholm 87:38 m.fl. 
(Paradiset) - granskning 

Beslut 

Miljö- och stads-byggnadsnämnden ger miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att ställa ut det reviderade förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 
87:38 med flera (Paradiset), daterat den 5 januari 2021, för granskning. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte J anas Andersson (S) i handläggningen av detta ärende. 
Hans-Göran Hansson (MP) tjänstgör i hans ställe. 

Reservationer 

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

Yrkanden 

Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C), Hans-Göran Hansson (MP) och 
Sievert Aronsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag. 

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriag lµf-Jr) Utdraget bestyrkes 

20(51) 



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

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 

Diarienummer 

BN 2015-000256 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 6 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla arbetsutskottets 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla Björn Widmarks 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), Leif Nilsson (S), Hans-Göran Hansson (MP), 
Ann Olausson (S), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD), och 
Kenny Hansson (M) . 

Följande röstar nej : Björn Widmark (FV). 

Miljö- och stads byggnadsnämnden har därmed bifallit miljö- och stadsbyggnads
nämndens arbetsutskotts förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 17 februari 2015 ansökt om detaljplan 
för del av Hässleholm 87:38 med flera (Paradiset). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 14 april 2015 (§ 65) beslutat ge miljö
och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan. 
Den 13 december 2016 (§ 160) beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden att 
samråda om planförslaget med berörda. 

Planförslaget har varit på samråd mellan den 30 januari och den 17 mars 2017. 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en samrådsredogörelse date
rad den 5 januari 2021. 

Syftet med detaljplanen är att pröva lämpligheten av att uppföra bebyggelse med 
blandade funktioner (bostäder, kontor, vårdcentral, lokaler i bottenvåningar, par
keringshus med mera) samt utveckla befintliga grönområden. 

Nedan sammanfattas de förändringar som gjorts i detaljplanens granskningshand
lingar. Utöver dessa har vissa kompletteringar och förtydliganden gjorts i plan
handlingarna. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

BN 2015-000256 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 6 

Revideringar efter samråd: 

• Planhandlingarna har kompletterats med nya utredningar av planområdet 
som har arbetats in i granskningsförslagets planbeskrivning och med nya 
bestämmelser i plankartan: 

o Dagvattenutredning daterad 2019-06-17 
o Trafikbullerutredning daterad 2019-08-12 
o Trafikutredning daterad 2019-04-26 
o Gestaltningsutredning för multihuset daterad 2019-03-11 
o Markmiljöundersökning daterad 2017-01-27 

• Planområdet har sedan samrådet utökats till att även omfatta del av järnvä
gen och mark för tågtrafikens behov i väster. 

• Kompensationsåtgärder har stärkts upp och förtydligats i planbeskriv
ningen och i plankartan. 

• Förtydligande av riksintresse för järnväg har gjorts i planbeskrivningen. 

• Multihuset har omgestaltats och föreslås innehålla totalt sex våningar med 
parkering och centrumverksamhet i första våningen, parkering i våning två 
och tre samt bostäder i våning fyra, fem och sex. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 5 januari 2021. Plankoordinator Nicole Henriksdotter föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-13, § 6, miljö
och stads-byggnadsnämnden ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att ställa ut det reviderade förslaget till detaljplan för del av Hässleholm 87:38 med 
flera (Paradiset), daterat den 5 januari 2021, för granskning. 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Mark- och exploateringsavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josreciog 1.4-Jr) Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

BN 2016-000906 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§7 

Trafikplan för Hässleholms stad 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden ger miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att skicka ut remissversion 2.0 av Trafikplan för Hässleholms stad. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) och Paul Thurn (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet 
enligt bilagor. 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD) yrkar på återremiss för ytterligare politisk beredning. Om ärendet 
avgörs idag yrkas avslag till förslaget. Cecilia Tönning (SD) och Lars Klees (SD) 
instämmer i Paul Thurns yrkande. 

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

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska återremitteras eller om det 
ska avgöras idag och finner att det ska avgöras idag. Ordförande ställer därefter 
arbetsutskottets förslag till beslut mot Paul Thurns yrkande, med instämmande av 
Cecilia Tönning och Lars Klees, och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag till beslut. 

Votering begärs. 

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

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

23(51) 



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

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

BN 2016-000906 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 7 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C), Bengt Troedsson (M), Sievert Aronsson (L), 
Leif Nilsson (S),Jonas Andersson (S), Ann Olausson (S) och 
Kenny Hansson (M). 

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

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

Beskrivning av ärendet 

Förslag till trafikplan var på remiss under våren 2017. Byggnadsnämnden 
beslutade den 14 mars 201 7 att sända trafikplanen på remiss till berörda 
(BN § 30/2017). 

Trafikplanen antogs den 11 december 2018 (BN § 194/2018) och upphävdes 
den 9 januari 2019 (MSN § 6/2019). 

Trafikplanens roll är att visa på vilka åtgärder som krävs för att uppnå trafik
strategierna. Trafikstrategierna gäller för hela kommunen, medan trafikplanen 
gäller endast för Hässleholms stad. 

Föreslagen trafikplan innehåller åtgärder på både översiktlig nivå och per 
trafikslag. Utöver det har även konkreta förslag till åtgärder per trafikslag tagits 
fram, som ska bidra till att uppnå Trafikstrategier 2030 med vision, mål, strategier 
och delstrategier. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 15 december 2020. Trafikplanerare Karolina Persson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-13, § 7, miljö
och stads byggnadsnämnden att ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att skicka ut remissversion 2.0 av Trafikplan för Hässleholms stad. 

Paul Thurn (SD) avstår från att delta i beslutet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 7 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Kommunlednings förvaltningen 
Tillväxtavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriag KtJio 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

BN 2016-000906 
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Reservation 
Angående ärende #6 Trafikplan för Hässleholms stad 

Miljö och stadsbyggnadsnämnden 2021-01-24 

2021-01-24 

Sverigedemokraterna tycker att det är oansvarigt att anta en remiss av en trafikplan 
som inte är politiskt förankrad. Det är en relativt omfattande trafikplan med många 
detaljer som har stor inverkan på stadens trafiksituation. Alla detaljer måste gås 
igenom, för att man inte ska få problem framöver. 

Sverigedemokraterna menar att alla planer måste noga gås igenom, och ha politisk 
förankring. Gör man inte detta som har en så stor inverkan på kommande situationer 
och beslut, verkar det helt huvudlöst och förhastat. 

Sverigedemokraterna yrkade i första hand återremiss, och i andra hand 
avslag. Då våra yrkanden ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot 
beslutet. 

Paul Thurn (SO) 
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~ lli:i Rtoclo~ ing från Folkets väl vid Miljö- och stadsbyggnadsnämndens 
möte 2021-01-27. 

Ärende 6: Trafikplan ![~-.Se c\ ve, ,-,'---,r ~ t.:'.U J 
Folkets väl IJ:91k : j,.~@lli eslutet då vi anser underlaget tillrättalagt och 
tendensiöst med sina plattityder om hållbarhet och jämlikhet. Likaså 
ifrågasätter vi formuleringar som exempelvis: 

"Fler beteendepåverkans åtgärder, Mobility Management, för att öka andelen 
resor till fots." 

Denna typ av formuleringar tycks syfta till att ge underlaget ett sken av att vara 
akademiskt och intellektuellt men istället väcker det, enligt vår uppfattning, 
mer frågor än svar på vad som menas och vad som ska göras. 

Vi delar inte heller de uppfattningar i skriften där det bland annat talas om 
"Nya stambanor för höghastighetståg" (sida 21) och "Effektivare 
parkeringsplatser i tätorterna i form av parkeringshus" (sida 22). Folkets väl 
stödjer inte tanken på höghastighetståg (320 km/tim) och i synnerhet inte 
tankarna på att en höghastighetsstation ska placeras i Hässleholms centrum. 
Om det mot förmodan skulle bli så vet vi redan nu att minst 4 tåg av 5 inte ska 
stanna i Hässleholm utan ska susa förbi Hässleholms centrum i full fart 
eftersom en lägre hastighet genom centrum inte är förenligt med tidskraven 
som ska hållas mellan Malmö och Stockholm. Det är hög tid för 
kommunalråden att öppna ögonen och sluta med denna typ av utopier. 

Beträffande planerna på parkeringshus (P-hus) i tätorterna så anser vi detta 
vara en följd av att man (bl.a. tidigare planchefen) fått politikerna att tro det 
behövs parkeringshus i våra tätorter trots att det rör sig om små orter 
utspridda i Skånes, till landytan, största kommun. 

Folkets väl understryker att här finns plats att organisera parkeringsplatser på 
marken om man bara tar bort restriktioner som kommunen själv ålagt 
trafikanterna. Att det är svårt att parkera på många centrala platser är ett 
resultat av att kommunledningen, i miljöpartistisk ordning, försökt begränsa 
biltrafik i tätorterna med miljöskäl som grund. P-hus kan behövas i stora 
tätorter. Men Hässleholm ska inte jämföra sig New York, Paris eller ens Malmö. 
Därtill är det farligt, bl.a. av brandsäkerhetsskäl, att bygga bostäder ovanpå P
hus. Trots detta har kommunen sådana planer. 
Björn Widmark, Folkets väl P.S. Folkets väl förordar även P-skiva. 

/. ~ I¾ /4,I/7_,e;,,<,,._ 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-1527 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§8 

Remiss planremisser - Motion om att göra en plan för 
"bostad först" i Hässleholm 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att överlämna miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningens förslag på yttrande, med Kenny Hanssons tillägg, 
över Remiss planremisser - Motion om att göra en plan för "bostad först" i 
Hässleholm som miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar till kommunfullmäktige. 

Yttrande 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser att förslaget om att genomföra åtgärder en
ligt modellen "Bostad först" kan leda till förbättrade livsvillkor för hemlösa perso
ner. Hur åtgärderna kan genomföras är nästa steg och där önskar kommunfull
mäktige förslag på en plan från miljö- och stads byggnadsnämnden. 

Nämnden verkar inom ramen för plan- och bygglagen genom att ta fram över
siktsplaner, detaljplaner och program med syfte att fastlägga den fysiska plane
ringen av mark och vattenanvändningen i kommunen. Lagstiftningen för att verk
ställa denna planering är tydlig med vad som kan och får regleras i en detaljplan. 
Kommunen har ingen möjlighet att utifrån egna behov lägga till andra planbe
stämmelser än de som Boverket nämner i sina allmänna råd. Det uttryckta önske
målet i motionen om att detaljplanen skulle innehålla hur stor andel i procent som 
ska vara det bostadssociala ansvarstagandet till sociala bostäder går därför inte att 
tillgodose. En detaljplan ger byggrätt för att uppföra bostäder inom kvartersmark 
men kan inte reglera till exempel upplåtelseformer eller andra överenskommelser 
med fastighetsägare. Sådana frågor kan istället regleras i civilrättsliga avtal parterna 
emellan. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser därför ingen möjlighet att ta fram en 
plan för genomförandet av åtgärdsmodellen "Bostad först" inom ramarna för de 
lagar som styr nämndens verksamheter. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslå kommun
fullmäktige att besluta att motionen är besvarad. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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B 2020-1527 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 8 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till 
beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ger följande förslag på yttrande: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ser att förslaget om att genomföra åtgärder en
ligt modellen "Bostad först" kan leda till förbättrade livsvillkor för hemlösa perso
ner. Hur åtgärderna kan genomföras är nästa steg och där önskar kommunfull
mäktige förslag på en plan från miljö- och stadsbyggnadsnämnden. 

Nämnden verkar inom ramen för plan- och bygglagen genom att ta fram över
siktsplaner, detaljplaner och program med syfte att fastlägga den fysiska plane
ringen av mark och vattenanvändningen i kommunen. Lagstiftningen för att verk
ställa denna planering är tydlig med vad som kan och får regleras i en detaljplan. 
Kommunen har ingen möjlighet att utifrån egna behov lägga till andra planbe
stämmelser än de som Boverket nämner i sina allmänna råd. Det uttryckta önske
målet i motionen om att detaljplanen skulle innehålla hur stor andel i procent som 
ska vara det bostadssociala ansvarstagandet till sociala bostäder går därför inte att 
tillgodose. En detaljplan ger byggrätt för att uppföra bostäder inom kvartersmark 
men kan inte reglera till exempel upplåtelseformer eller andra överenskommelser 
med fastighetsägare. Sådana frågor kan istället regleras i civilrättsliga avtal parterna 
emellan. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ser därför ingen möjlighet att ta fram en 
plan för genomförandet av åtgärdsmodellen "Bostad först" inom ramarna för de 
lagar som styr nämndens verksamheter. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-13, § 8, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta att överlämna miljö- och stadsbyggnads
förvaltningens förslag på yttrande, med Kenny Hanssons tillägg, över Remiss 
planremisser - Motion om att göra en plan för "bostad först" i Hässleholm som 
miljö- och stadsbyggnadsnämndens svar till kommunfullmäktige. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering III Lj--
W lf) 

Utdraget bestyrkes 
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kommun 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-1527 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 8 

Kenny Hansson (M) föreslår att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens yttrande 
kompletteras med följande slutsats: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunstyrelsen föreslår kommun
fullmäktige att besluta att motionen är besvarad. 

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

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

JosteMag Kt( b Utdraget bestyrkes 
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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

M-2019-152 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§9 

Vannaröd 2:318 /Tureholmskyrkans förskola 
Anmälan av hälsoskyddsverksamhet, Föreläggande 
om att vidta åtgärder och försiktighetsmått 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Tureholmskyrkan i Sösdala, med organisationsnummer 16837000-2456, föreläggs 
att vidta följande åtgärder och försiktighetsmått gällande verksamheten Ture
holmskyrkans förskola på fastigheten Vannaröd 2:318: 

1. Förskolan anordnas enligt insänd anmälan (inklusive inlämnade kompletterande 
uppgifter) om inte något annat framgår av detta beslut. 

2. Ytterligare ett skötbord med tillhörande tvättho, som endast får användas vid 
blöjbyten, ska installeras före verksamheten startar. 

3. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) protokoll och luftflödesmätning för 
lek- och motionsrummet ska redovisas före verksamheten startar. 

4. Redovisning av solskydd för utemiljöplatser ska redovisas före verksamheten 
startar. 

5. Radonmätning ska utföras i lokalerna under eldningssäsong vinterhalvåret 
2021/2022. Resultatet ska redovisas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

6. Ventilationen i lokalerna ska vara dimensionerad och anpassad för den verk
samhet man avser att bedriva. Uteluftsflödet dimensioneras till minst 7 liter per 
sekund och person som samtidigt vistas i utrymmet. Ett tillägg på minst 0,35 liter 
per sekund och per kvadratmeter golvyta görs så att hänsyn också tas till förore
ningar från andra källor än människor. Om koldioxidhalten i ett rum vid normal 
användning regelmässigt överstiger 1000 parts per million, bör detta ses som en 
indikator på att ventilationen inte är tillfredsställande i förhållande till personhe
las tningen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josle,iag Jflj--J- ) Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 9 

7. Egenkontrollen ska omfatta uppgifter om ventilationens luftflöde för respektive 
rum som används av barnen. Information om lokalernas lämpliga personbelast
ning, utifrån ventilationens kapacitet, ska dokumenteras på ett lättillgängligt sätt i 
verksamheten. 

8. Driftstiderna för ventilationssystemet i fastigheten ska anpassas till aktuell verk
samhet. Start ska ske minst en timme innan verksamheten börjar. 

9. Samtliga hygienutrymmen ska vara utrustade med engångshanddukar och fly
tande tvål av hygieniska- och smittoriskskäl. Engångshanddukshållare och tvålbe
hållare ska placeras så att de enkelt kan användas av barnen. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att fortsatt vidare beslut i ärendet de
legeras till miljöchefen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2020-12-22 vad gäller skäl för beslut, utredning i ärendet, upplysningar samt möj
lighet att överklaga. 

Skäl för beslutet 

Beslutet tas med stöd av 2 kap. 2, 3 och 7 §§ samt 26 kap. 1, 9, 19, 21 §§ miljöbal
ken (1998:808) (MB), 27 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) (FMH). 

Beskrivning av ärendet 

Den 24 januari 2019 inkom anmälan enligt 38 § förordningen punkt 3 om miljö
farlig verksamhet och hälsoskydd avseende förskoleverksamhet på fastigheten 
Vannaröd 2:318. V erksamhetsutövare är Tureholmskyrkan i Sösdala som avser att 
starta och fortsätta förskoleverksamhet i Tureholmskyrkans egna regi. 

Tureholmskyrkan planerar att bedriva verksamheten i fastighetens botten- och su
terrängplan. Det är en delvis ändrad lokaldisponering jämfört med när kommunen 
tidigare har hyrt och bedrivit förskoleverksamhet i Tureholmskyrkans fastighet. 
Verksamheten planeras för 30 barn i åldern 1-5 år. 

Verksamheten kompletterade anmälan den 12 mars 2019 med ny utförd ventila
tionskontroll, OVK med luftflödesmätning, samt dokumentation om bygglov 
med mera. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering b Utdraget bestyrkes 
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Den 19 mars 2019 inkom en ny ritning över planerade lokaler samt en lista med 
rums beteckning, rumsytor och luftflöden för respektive rum. 

Den 19 juni 2019 beslutade miljö-och stadsbyggnadsnämnden att förbjuda Ture
holmskyrkan i Sösdala att tills vidare bedriva förskoleverksamhet i sina lokaler 
med tillhörande utemiljögård på fastigheten Vannaröd 2:318 med anledning av 
olämplig lokalisering och risk för människors hälsa. 

Beslutet överklagades av Tureholmskyrkan i Sösdala. 

Den 20 november 2019 beslutade Länsstyrelsen Skåne att upphäva det överkla
gade beslutet. Enligt länsstyrelsen framstår det inte som rimligt att helt förbjuda 
förskoleverksamheten på basis av den historiska skadebilden och skaderiskerna. 
Länsstyrelsen anser att det är en mer ingripande åtgärd än vad som kan anses be
hövas i aktuellt fall. Vidare är åtgärdskravet enligt länsstyrelsens bedömning riktat 
mot fel part. 

Länsstyrelsen visar ärendet åter till nämnden för att pröva om anmälan kan godtas 
i övrigt. 

Den 18 december 2019 överklagande miljö-och stadsbyggnadsnämnden Länssty
relsens beslut. Mark- och miljödomstolen avslog nämndens överklagande i sin 
dom daterad den 3 november 2020, målnummer M5959-19. I domskälen fram
kom att även om det har bedrivits liknande verksamhet på platsen tidigare, så in
nebär det inte att man nu kan underlåta att pröva lokaliseringen enligt 
2 kap. 6§ miljöbalken. 

Av utredningen i målet framgår enligt mark- och miljödomstolen att närheten till 
Backer BHV AB:s industrifastighet inte innebär sådan risk för människors hälsa 
att den utgör skäl för att förbjuda Tureholmskyrkans lokalisering av förskoleverk
samhet till fastigheten Vannaröd 2:318. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överklagade inte mark-och miljödomstolens 
dom. 

I ett inkommet yttrande till miljöavdelningen från Räddningstjänsten daterat 
den 20 november 2020 angående riskerna från bolaget, gör Räddningstjänsten be
dömningen att risken för människors liv och hälsa kommer minska vid ett eventu
ellt ammoniakutsläpp från Backer BHV AB:s ammoniakcistern, genom att bris
terna som tas upp i Räddningstjänstens tjänsteanteckning daterad 
den 29 juni 2020 (dnr 2020-000187) åtgärdas på anläggningen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriog kl t) r Utd,aget besfy,tms 
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Genom att bristerna åtgärdas anser Räddningstjänsten att verksamheten uppfyller 
sina skyldigheter enligt 2 kap. 4§ Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. 

Räddningstjänsten förelägger nu bolaget om att åtgärda bristerna. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 22 december 2020. Miljöinspektör Anette Moberg föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-13, § 9, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Tureholmskyrkan i Sösdala, med organisationsnummer 16837000-2456, föreläggs 
att vidta följande åtgärder och försiktighetsmått gällande verksamheten Ture
halmskyrkans förskola på fastigheten Vannaröd 2:318: 

1. Förskolan anordnas enligt insänd anmälan (inklusive inlämnade kompletterande 
uppgifter) om inte något annat framgår av detta beslut. 

2. Ytterligare ett skötbord med tillhörande tvättho, som endast får användas vid 
blöjbyten, ska installeras före verksamheten startar. 

3. Obligatorisk ventilationskontroll (OVK) protokoll och luftflödesmätning för 
lek- och motionsrummet ska redovisas före verksamheten startar. 

4. Redovisning av solskydd för utemiljöplatser ska redovisas före verksamheten 
startar. 

5. Radonmätning ska utföras i lokalerna under eldningssäsong vinterhalvåret 
2021/2022. Resultatet ska redovisas till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

6. Ventilationen i lokalerna ska vara dimensionerad och anpassad för den verk
samhet man avser att bedriva. Uteluftsflödet dimensioneras till minst 7 liter per 
sekund och person som samtidigt vistas i utrymmet. Ett tillägg på minst 0,35 liter 
per sekund och per kvadratmeter golvyta görs så att hänsyn också tas till förore
ningar från andra källor än människor. Om koldioxidhalten i ett rum vid normal 
användning regelmässigt överstiger 1000 parts per million, bör detta ses som en 
indikator på att ventilationen inte är tillfredsställande i förhållande till personbe
lastningen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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7. Egenkontrollen ska omfatta uppgifter om ventilationens luftflöde för respektive 
rum som används av barnen. Information om lokalernas lämpliga personbelast
ning, utifrån ventilationens kapacitet, ska dokumenteras på ett lättillgängligt sätt i 
verksamheten. 

8. Driftstiderna för ventilations systemet i fastigheten ska anpassas till aktuell verk
samhet. Start ska ske minst en timme innan verksamheten börjar. 

9. Samtliga hygienutrymmen ska vara utrustade med engångshanddukar och fly
tande tvål av hygieniska- och smittoriskskäl. Engångshanddukshållare och tvålbe
hållare ska placeras så att de enkelt kan användas av barnen. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att fortsatt vidare beslut i ärendet de
legeras till miljöchefen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
2020-12-22 vad gäller skäl för beslut, utredning i ärendet, upplysningar samt möj
lighet att överklaga. 

Beslutet kan överklagas 

Hur man överklagar framgår av tjänsteskrivelsen. 

Sänt till: 
Tureholmskyrkan i Sösdala 
Räddnings tjänsten 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 10 

Remiss av Energi- och klimatplan för Hässleholms 
kommun 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att skicka ut remissversionen av 
den nya energi- och klimatplanen för Hässleholms kommun till kommunens för
valtningar, bolag, politiska partier samt andra intressenter i enlighet med projekt
planen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) deltar inte i beslutet 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) godkänns lämna en protokollsanteckning enligt bilaga. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M), Lars Olsson (C) och Sievert Aronsson (L) yrkar bifall till ar
betsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

På miljö- och stadsbyggnadsnämndens möte den 25 mars 2020 erhöll miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen ett uppdrag att arbeta fram en ny energi- och klimat
plan för Hässleholms kommun. Arbetet har pågått under 2020 och en remiss
handling för planen är nu framtagen med stöd av Hässleholm Miljö. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Den framtagna remisshandlingen är inte ett fardigt dokument utan förändringar 
förväntas efter remissrundan. I aktuell handling saknas delar hur några av våra 
kommunala bolag ska bidra till genomförandet av planen, vilket markerats särskilt. 
Det är förvaltningens förhoppning att bolagen själva ska kunna fylla på med egna 
aktiviteter för att nå planens mål. 

Planen beskriver hur Hässleholms kommun ska bidra till att uppnå de nationella 
energi- och klimatmålen. Planen knyter även an till Skånes energi- och klimatmål 
gällande konsumtion. Flertalet av de redovisade aktiviteterna utgår från befintliga 
beslut i Hässleholms kommun. 

I planen föreslås åtgärder för energieffektiviseringar i fastigheter och transporter 
vilket förväntas leda till minskade utgifter. 30 procent av de årliga besparingarna, 
efter investeringskostnad, förslås läggas på en klimatväxlingsfond, som admini
streras av den nämnd som ansvarar för de miljöstrategiska frågorna inom kommu
nen, som ska används till aktiviteter som bidrar till att nå planens mål. 

Ekonomiavdelningen på kommunledningsförvaltningen föreslås följa upp och an
svara för att överföringen av resurserna säkerställs . 

Det faktiska genomförandet av planen förutsätter att ekonomiska medel tillförs till 
respektive nämnd i den ordinarie budgetprocessen, så att de olika nämnderna och 
förvaltningarna kan prioritera de aktiviteterna, detta då vissa av aktiviteterna är en 
utökning av befintlig verksamhet. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upp
rättat en tjänsteskrivelse daterad den 5 januari 2021. Miljöchef Torbjörn Håkans
son föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-13, § 10, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

Uppdra åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att skicka ut remissversionen av 
den nya energi- och klimatplanen för Hässleholms kommun till kommunens för
valtningar, bolag, politiska partier samt andra intressenter i enlighet med projekt
planen. 

Sänt till: 
Miljöavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering tJ Al+-/ _ ,0,u; /;f; 
Utdraget bestyrkes 
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Protokollsanteckning från Folkets väl vid Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens möte 2021-01-27. 

Ärende 9: Energi- och klimatplan 

Folkets väl deltar inte i beslutet att skicka ut planen, i nuvarande form, på b cec, 
remiss. 

Sättet att beskriva framtiden (som i en kristallkula) är olämplig. Nu står det bl.a. 
hur staden kommer att se ut om 2 år och om 9 år. 

Dessutom står det obegripliga saker som exempelvis att det ska vara 63 
procent lägre klimatutsläpp 2030 än 1990. Hur har man räknat ut detta med 
sådan exakthet? Varför inte med 50 procent 60 procent eller 65 procent? 

Dokumentet talar också om en modell för "KlimatväxlinS.: Folkets väl 
motsätter sig denna typ av orimliga modeller och uttalanden. Någon växling av 
klimatet kan vi inte åstadkomma. Vi kan i viss mån påverka men inte växla. 

Denna typ av dokument har en tendens att fyllas med floskler blandat med 
självklarheter. Det blir mest snömos som tas fram för sakens egen skull och 
sedan blir hyllvärmare hos tjänstemän och politiker. 

Björn Widmark, Folkets väl 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 11 

SMHF - nominering ledamöter och ersättare 2021-
2022 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att nominera Sievert Aronsson (L) till 
ledamot eller ersättare i Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund samt att överlämna 
nomineringen till förbundets valberedning. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) deltar inte i beslutet 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) godkänns lämna en protokollsanteckning enligt bilaga. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) yrkar att Sievert Aronsson (L) nomineras till ledamot eller er
sättare i Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund samt att nomineringen överlämnas 
till förbundets valberedning. 

Beskrivning av ärendet 

Valberedningen i Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund har tillskrivit samtliga 
miljö- och hälsoskyddsnämnder ( eller dess motsvarighet) i Skåne och efterfrågat 
nomineringar av ledamöter, ersättare och övriga funktionärer till Skånes Miljö
och hälsoskyddsförbund inför årsmötet 2021. Nomineringarna ska vara valbered
ningen tillhanda senast den 3 mars 2021. För närvarande representeras Hässle
holm av Sievert Aronsson som är ordinarie ledamot i förbundets styrelse. 

Sänt till: 
Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jostertag ~il) Utdraget bestyrkes 
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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2021-000018 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§12 

Information från förvaltningen 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Östling informerar om att bygglovschefen valt att avsluta 
sin tjänst i april och att ny rekrytering är påbörjad. 

Gällande övriga frågor ger Helena Östling följande rapport: 

Pandemin: Läget är förhållandevis lugnt på förvaltningen. Under 2020 fick vi utö
kat tillsynskrav avseende trängsel, där vi också har fått statlig ekonomisk kompen
sation, Det har dock inte varit någon särskilt stor belastning, om än en omställ
ning kring hantering av tillsyn. Alla medarbetare som kan ska jobba hemifrån vil
ket medför att vi sällan ses men att vi upprätthåller kontakt via teams. Fortfarande 
hårt tryck på bygglovsavdelning men även på andra avdelningar. Vi börjar märka 
"digital utmattning", svårigheter i den fysiska arbetsmiljön när man arbetar hemi
från och en viss tröghet i verksamhetsutveckling som är naturlig, om än tråkig, så 
här i pandemitider. Trots detta levererar förvaltningen som aldrig förr, till exempel 
var ärendeingången på bygglovssidan 25 procent högre under 2020. 

Intressanta siffror om byggande: Kommunfullmäktiges mål om att antalet fardig
ställda bostäder ska vara minst 150 om året, är uppfyllt. Vid mätningen används 
antalet slutbesked som under 2019 var 170 och vid 2020 års slut var 260. Ärende
ingången har ökat kraftigt och under 2020 gavs 174 startbesked för bostäder, jäm
fört med 129 år 2019. Med andra ord, det byggs som aldrig förr! 

Sjukdomstalen är fortsatt låga gällande korttidssjukskrivningar men vi ser en ök
ning på långtidssjukskrivningar som vi måste bevaka och följa upp. Bokslutsrap
portering och beslut skjuts till nämnden i februari då ekonomiavdelningen ännu 
inte är klara med alla delar så att vi kan få ett slutgiltigt resultat. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering ~tl+--lr 
1 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-000005 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 13 

Ekonomi intern kontroll 2020 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner miljö- och stadsbyggnadsförvalt
ningens granskningsrapport som redovisar resultatet av 2020 års interna kontroll 
och översända rapporten till kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört intern kontroll enligt den 
kontrollplan som fastställdes av miljö- och stads byggnadsnämnden 
den 22 januari 2020. Resultatet av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens interna 
kontroll har redovisats i en granskningsrapport samt i en sammanställning av upp
följningen. Kontrollerna visar på avvikelser inom rutinerna digital handläggning, 
fristående händelser, att den interna granskningen (av klm/bygg/ gis) av detaljpla
ner sker i samrådsskedet, tillsyn av ovårdade tomter/ fastigheter, hantering av be
slut (miljöavdelningen; upprättade beslut ska expedieras samt debitering av utförd 
tillsyn; de av kommunfullmäktige antagna taxor för prövning och tillsyn enligt mil
jöavdelningens olika verksamhetsområden) samt handlingar döps fel i bygglovsä
renden. Fyra av fem rutiner föreslås tas med i 2021 års kontrollplan. Rutinen rätt 
avgift till sökande kunde inte kontrolleras då det i systemet inte går att utläsa om 
nedsättning av avgift gjorts enligt gällande regelverk. Rutinerna missade bevak
ningar vid lägeskontroll samt missade bevakningar vid beställningar av utstak
ningsdata har inte kontrollerats och föreslås därför även dessa tas med i 2021 års 
kontrollplan. 

Kontrollen har omfattat följande granskningsområden: 

Fjolårets moment 

Digital handläggning, fristående händelser. 
Att den interna granskningen (av klm/bygg/ gis) av detaljplaner sker i sam
rådet. 
Tillsyn av ovårdade tomter/ fastigheter. 
Hantering av beslut (miljöavdelningen); upprättade beslut ska expedieras. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriog Jttlo Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-000005 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 13 

Debitering av utförd tillsyn (miljöavdelningen); de av kommunfullmäktige 
antagna taxor för prövning och tillsyn enligt miljöavdelningens olika verk
samhetsområden. 
Diarieföring av ärenden i förvaltningen som sänts både till byggnads
namnden@hassleholm.se och miljonamnden@hassleholm.se. 

Verksamhet - årets kontrollmoment 

Rätt avgift till sökande (byggärenden). 
Missade bevakningar vid lägeskontroll. 
Missade bevakningar vid beställningar av utstakningsdata. 
Handlingar döps fel i bygglovsärenden. 

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

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-13, § 11, miljö
och stads byggnadsnämnden att godkänna miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens 
granskningsrapport som redovisar resultatet av 2020 års interna kontroll och över
sända rapporten till kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Hässleholms kommuns revisorer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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B 2020-001498 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 14 

Ekonomi, intern kontroll 2021 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner förslaget till intern kontrollplan för 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för år 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under det gångna året granskat tidigare 
års punkter, där brister tidigare upptäckts. Vissa av dessa brister kvarstår fortfa
rande och de återkommer därför i 2021 års interna kontrollplan. Dessutom identi
fierades tre nya områden som finns med enligt nedan. 

Förslaget till den interna kontrollplanen för 2021 omfattas av följande gransk
ningsområden: 

Digital handläggning, fristående händelser. Kontroll att frågor om "gällande 
rätt" besvarats och att svaret noterats i ByggR. Även svarstiden ska kontroll
eras. 
Att den interna granskningen (av klm/bygg/ gis) av detaljplaner sker i sam
rådsskedet. Att den interna granskningen dokumenterats i ByggR enligt do
kumenterad checklista/ arbets beskrivning. 
Hantering av beslut; upprättade beslut ska expedieras. Att alla miljöavdel
ningens delegationsbeslut och kontrollrapporter med status upprättad även 
är expedierade. 
Debitering av utförd tillsyn; de av kommunfullmäktige antagna taxor för 
prövning och tillsyn enligt miljöavdelningens olika verksamhetsområden. 
Att beslut om debitering av genererat ett debiteringsunderlag i Ecos. 
Missade bevakningar vid lägeskontroll. Kontrollera att bevakning lagts in 
vid lägeskontroll. 
Missade bevakningar vid beställningar av utstakningsdata. Kontrollera att 
bevakning lagts in vid beställning av utstakningsdata. 
Kontroll planprocessen. Kontrollera att lantmäterimyndigheten yttrat sig i 
planärende, oavsett synpunkt eller ej. Kontrollera att yttrandet blivit beaktat. 
Att alla sakägare får meddelande om beslut alternativt delgivning efter be
slut. Kontroll av att ärende expedieras till samtliga berörda sakägare. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering lhJ--/ 
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Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2020-001498 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 14 

Kontroll efter laga kraft av att registrering i planregister och kartdatabas har 
skett inom en månad. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 17 december 2020. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-13, § 12, miljö
och stads byggnadsnämnden godkänna förslaget till intern kontrollplan för miljö
och stadsbyggnadsförvaltningen för år 2021. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunledningsförvaltningen, ekonomiavdelningen 
Hässleholms kommuns revisorer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-27 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 15 

Ekonomi internbudget 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Internbudget enligt nedan för 2021 fastställs. 

Belo pp !tkr) 

INVESTERI NGAR 
Mä,ti ,s ru m en· 
GIS-p la t form 
S ed bi ldsfot ogr afer ing 

Tota lt Inv ester ingar 

DRIFT 

Drift Kostnader 
Personalkost "lade r 
Lokal o stnader 
IT-kostnader 

Ko--,sult ·ost nader 
övr. ve rksc1 het s kost '"leder 
Kapit alkost "lcder 
Nat ur- och fr iluftsrådet 
Kostnader ä nd 

Su m m a Kostnader 

Dr ift Intäkter 
livsmed el 

M ilj ö 
Deta ljpl,rneri g 
Bygg! ovsverksc m het 
Geodat a,, rr·,ät ni ng, GIS 

Fa st i gh etsbild ning 
övriga i tä ·t er 

Su mma Intäkter 

Verksa n1 he te n s netto ko st na de r 
=> IK F-a ns lag 

Resulta t 

AnSI. 
t yp 

2 

-
-

BUDGET 
202.1 

350 

1000 
620 

1970 

43 717 

1814 

3511 

1 100 
3449 

59 7 

0 
1 540 

55,728 

2328 

6 377 
5 671 

6 749 
229 4 

4 602 
2 195 

30 2:16 

2 5 S.12 

0 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

B 2021-000005 

BUDG ET 

2020 

350 

350 

4 3 405 
1 6 37 

3 5 1 
_ 100 

3 663 
5 9 7 

680 
1. 600 

'56 1 93 

2 328 

6 377 
5 6 7 1 

6 749 

2 2.9 4 

4602 
2 1 9 5 

30 216 

2'5 977 

0 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2021-000005 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 15 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Strategisk plan 2021-2023 med Budget 2021 och flerårsplan 2022-2023, beslutades 
av fullmäktige den 30 november 2020, §155. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat förslag till internbudget för 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden och miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 
Nämnderna ska inom ramen för anvisade medel fastställa internbudgeten på de
taljnivå senast den 31 januari 2021. Internbudgeten kommer sedan att detaljstude
ras och eventuella justeringar tas upp för beslut vid prognosuppföljning per den 
sista februari. 

I internbudget för 2021 kommer visst arbete enligt gällande reglemente inte att ge
nomföras. Vid beslut i miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2019-06-19, § 147, är ett 
antal ärende och verksamheter av nämnden beslutade som vilande, bland annat 
några punkter enligt nedan: 

• Klimatanpassningsstrategi 

• Styrning för grön omställning 

• Inget aktivt arbete i ett antal indirekta uppdrag såsom Skåne Nordost med 
flera 

• Planprogram Ljungdala, Torshem och Garnisonen 

• Grönplan 
• Strategisk miljöverksamhet, bland annat energiplan som är lagstadgad 

En energi- och klimatplan är dock framtagen under 2020 då miljö- och stadsbygg
nadsnämnden 25 mars 2020 § 80 beslutade att ge uppdrag om framtagande, samt 
att därigenom upphäva det av miljö- och stads byggnadsnämnden tidigare fattade 
beslutet (§ 14 7 2019-06-19) om att sätta ärendet med en ny energiplan som vi
lande. 

Sedan tidigare beslut ingår inte punkterna nedan i Verksamhetsplanen för 2021. 

• Aktiv tillsyn enligt plan- och bygglagen, bland annat ovårdade fastigheter 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2021-000005 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 15 

• Naturvårdstillsyn (strandskydd) 

Förslaget till internbudget för 2021 samverkas med de fackliga organisationerna 
den 7 januari 2021. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 7 januari 2021. Förvaltningschef Helena Östling föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-13, § 13, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

Internbudget enligt nedan för 2021 fastställs . 

AMI, t!U V QC t:i.U U C.Jr:. 

Belo pp (tkr) ' YP 2021 202( 

IN Y ES TE.RINGAR 

Mät.i -istrument 2 350 350 
GIS-platt form 2 1000 
S'!edbild.s.fotografer ing ' 620 

Totalt lnvest ering<1 1 1 9 70 350 

D RIFT 

Drift Kostnader 
Perso nalk.ost nader 43,71 7 43 405 
L0k.:1l k.ost nade r 1814 lö37 
IT-kostnader 3 511 3 511 
Ko'1.sultkos.tn<tder 1100 1 l OC 
t:N r. ve rksa mhetskc-stnader 3 449 3 663 
Kapita lkost , ader 597 5 97 
Natur- O(:h fril uit.srådet 0 680 
Kostnader Nämnd 1540 .! 600 

Su mm.a t<ostna de, ~5 728 56193 

Drift Intäkter 
Livsmedel 2 32 8 l 31.8 

M ilj ö 6 377 6 377 
Detal/planeri~g 5 671 S 67 1 
Bygglovsv':"rksa.rnhet 6 749 67A•:j 

Geoda11a .. mätning. GtS 2 294 2 294 

Fastighet.sbilclni --ig 4 602 4 602 
Övriga in,täkt,e,r 2.195 2 1 95 

Summ a Intäkt er ,o 116 301 16 

V erkscllrnhet~ n s. nettokostn ader 
-> KF- ansla g 25 511 15 1:1 7 7 

Res ultat 0 0 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteciag 11trJo Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 
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Diarienummer 

B 2021-000006 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 16 

Ekonomi verksamhetsplan 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Verksamhetsplan för 2021 fastställs. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett förslag till Verksamhets
plan för 2021. Verksamhetsplanen utgår från strategisk plan med Budget 2021 och 
flerårsplan 2022-2023 som beslutades av kommunfullmäktige 
den 30 november 2020, § 155. 

Övergripande mål och utvecklingsmål är i verksamhetsplanen nedbrutna till 
nämndens utvecklingsmål och har sedan brutits ned till årsmål. 

Av verksamhetsplanen framgår också miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens lö
pande arbetsuppgifter samt de aktiviteter som kommer att genomföras under 
2021 för att nå nämndens mål. 

Nämnderna ska inom ramen för anvisade medel fastställa Verksamhetsplan med 
mål senast den 31 januari 2021. 

I Verksamhetsplanen för 2021 kommer visst arbete enligt gällande reglemente inte 
att genomföras. Vid beslut i miljö- och stads byggnadsnämnden 2019-06-19, § 14 7, 
är ett antal ärende och verksamheter av nämnden beslutade som vilande, bland 
annat några punkter enligt nedan: 

• Klimatanpassningsstrategi 

• Styrning för grön omställning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
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B 2021-000006 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 16 

• Inget aktivt arbete i ett antal indirekta uppdrag såsom Skåne 
Nordost med flera 

• Planprogram Ljungdala, Torshem och Garnisonen 

• Grönplan 
• Strategisk miljöverksamhet, bland annat energiplan som är 

lagstadgad 

En energi- och klimatplan är dock framtagen under 2020 då miljö- och stadsbygg
nadsnämnden 25 mars 2020 § 80 beslutade att ge uppdrag om framtagande, samt 
att därigenom upphäva det av miljö- och stadsbyggnadsnämnden tidigare fattade 
beslutet (§ 14 7 2019-06-19) om att sätta ärendet med en ny energiplan som vi
lande. 

Sedan tidigare beslut ingår inte punkterna nedan i Verksamhetsplanen 
för 2021. 

• Aktiv tillsyn enligt plan- och bygglagen, bland annat ovår
dade fastigheter 

• Naturvårdstillsyn (strandskydd) 

Förslaget till Verksamhetsplan för 2021 kommer att samverkas med 
de fackliga organisationerna den 7 januari 2021. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 6 januari 2021. Förvaltningschef Helena Östling föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-01-27, § 14, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

Verksamhetsplan för 2021 fastställs . 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§17 

Skrivelser för kännedom 2021 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser för kän
nedom som inkommit till miljöavdelningen under perioden 
den 16 november 2020 till och med den 17 januari 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 november 2020 till och med 
den 17 januari 2021 inkom följande: 

• Ärende M-2019-1674. Kammarrätten upphäver förvaltningsrättens dom 
och fastställer miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut att avslå ansökan 
om tillstånd att bedriva detaljhandel med tobaksvaror på fastigheten Spinna
ren 1. 

• Ärende M-2020-2890. Länsstyrelsen avslår överklagandet av föreläggande 
om att lämna in uppgifter gällande avloppsanläggningen på fastigheten Torup 
1:133. 

• Ärende M-2020-2528. Länsstyrelsen avslår överklagandet av föreläggande 
att lämna in anmälan om torrtoalett på fastigheten Matteröds-Maglehult 1:62. 

• Ärende M-2020-1764. Länsstyrelsen avslår överklagandet gällande föreläg
gande att lämna in uppgifter om verksamheten på fastigheten Tyringe 3:226. 

• Ärende 201 7-1846. Länsstyrelsen avslår överklagande av beslut att avvisa 
överklagande som för sent inkommet, gällande förbud att släppa ut avlopps
vatten till befintlig avloppsanläggning tillhörande fastigheten Myrakroken 
1:14. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021 -01-27 
Diarienummer 

M-2021-51 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 17 

• Ärende MN-2018-2390. Länsstyrelsen beslutar att det slutliga LOVA-stödet 
till projektet "Kvalitetssäkring av nyanlagda små avlopp genom uppföljande 
besök och utvärdering av tillstånd" fastställs till totalt 361 500 kronor. 

• Ärende M-2020-231. Länsstyrelsen avslår överklagandet av beslut om för
siktighetsmått avseende planerad endurobana på fastigheten Stoby 13:3. 

• Ärende 2018-188. Länsstyrelsen beslutar att inrätta ett nytt vattenskydds
område för grundvattentäkten vid Galgbacken, samt fastställa nya föreskrifter 
för vattenskyddsområdet. 

• Ärende M-2020-282. Länsstyrelsen överlåter åt miljö- och stadsbyggnads
nämnden att utöva tillsyn enligt miljöbalken över Svevia AB:s verksamhet på 
fastigheten Röinge 42:1. 

• Ärende M-2020-1376. Länsstyrelsen överlåter åt miljö- och stadsbyggnads
nämnden att utöva tillsyn enligt miljöbalken över Swedsafe AB:s verksamhet 
på fastigheten Rådjuret 11. 

• Ärende M-2020-585. Länsstyrelsen avslår överklagandet av beslut om för
siktighetsmått, men lägger till ytterligare ett villkor för tillstånd att använda 
växtnäringsämnen på fastigheterna Maglaröd 3:2 och 3:3. 

• Ärende M-2020-1519. Länsstyrelsen avslår överklagandet av föreläggande 
att lämna in anmälan om torrtoalett på fastigheten Myreholm 1 :6. 

• Ärende 2012-998. Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd gäl
lande överklagande av utdömande av vite för att inte ha följt nämndens be
slut om förbud att släppa ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning på 
fastigheten Tormestorp 6:25. 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

M-2021-52 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 18 

Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljöavdelningen under perioden den 16 november 2020 till och 
med den 17 januari 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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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-01-27 
Diarienummer 

B 2021-000019 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 19 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Beslut 

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

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) deltar inte i beslutet. 

Protokollsanteckning 

Björn Widmark (FV) godkänns lämna en protokollsanteckning enligt bilaga. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog del av personalärenden under november 
och december 2020, delegationsbeslut under perioden 16 november 2020 - 17 ja
nuari 2021 samt skrivelser för kännedom. 

Skrivelser för kännedom: 

• B 2020-000690, Orgeln 4 (Göingevägen 22), Bygglov för tillbyggnad samt 
ändrad användning av församlingshem (Pingstkyrkan, Eben-Ezer), Läns
styrelsen avvisar överklagandet. 

• B 2020-000346, Tormestorp 57:5 (Hallavägen 38), Förhandsbesked för ny
byggnad av enbostadshus och komplementbyggnad, Länsstyrelsen avvisar 
överklagandet. 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Fort § 19 

• B 2019-000309, Tormestorp 6:26 (Nords Backe 8), Tormestorp 7:26, 
Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad (garage), Högsta domsto
len meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolens av
görande står därmed fast. 

• B 2020-000532, Hässleholm 89:18, Bygglov för nybyggnad av pumpstation 
samt rivningslov av befintlig pumpstation, Länsstyrelsen avvisar överkla
gandet. 

• B 2020-000035, Finja-Vedhygge 1:17, Bygglov för nybyggnad av idrotts
hall (padel) och rivningslov för annan byggnad (panncentral), Länsstyrel
sen tar till prövning upp överklagande av  samt  

 men avvisar övrigas överklagande. Länsstyrelsen avslår 
överklagandena i övrigt. 

• B 2020-000702, Skeinge 1:1 (Skeinge 3106), Strandskyddsdispens för ny
byggnad av fritidshus (återuppbyggnad), Länsstyrelsen avskriver ärendet 
och avslutar ärendet utan vidare handläggning. Ärendet har inte prövats i 
sak. 

• B 2020-000540, Hemmeströ 2:50 (Lilla Hemmeströ 490), Förhandsbesked 
om nybyggnad av vikingaby (besöksverksamhet), Länsstyrelsen upphäver 
det överklagade beslutet och visar ärendet åter för fortsatt handläggning. 
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Protokollsanteckning från Folkets väl vid Miljö- och 
samhällsbyggnadsnämndens möte 2021-01-27. 

Ärende 18: Delegationsbeslut 
Folkets väl deltar inte i beslutet. Skälet är att delegationen till tjänstemännen 
varit alltför vidlyftig vilket ökar risken för såväl bristande insyn som för 
korruption. I detta fall rör det sig främst om bygglovet för en paddelhall vid 
Kurhotellet i Tyringe (B 2020-000035, Finja- Vedhygge 1:17). 

Nämnden brukar, utan delegation, ta ställning i bygglovsärenden även om det 
bara rör sig om mindre garage, tillbyggnad av verandor m.m. Men i detta fall 
rör det sig om ett beslut som, per delegation, tagits av tjänstemän trots att det 
rör sig om en mycket stor byggnad i ett känsligt natur- och kulturområde i 
Sanatorieskogen vid Kurhotellet i Tyringe. Att så har fått ske motiveras med att 
området sedan länge varit detaljplanelagt för "idrottsändamål". 

Hitintills har "idrottsändamål" bestått i att marken främst iordningställts och 
använts för utövande av fotboll utan någon överbyggnad. Att nu okritiskt låta 
denna definition "idrottsändamål" per delegation utnyttjas och tolkas som att 
det även kan medge byggnation av en stor och hög paddelhall är minst sagt 
anmärkningsvärt. Folkets väl anser inte att bygget lever upp till lagstiftningens 
krav på förarbete och överväganden som regleras i 2 kap. 6§ PBL där det bl.a. 
står: 

" ... bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda 
marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till bl.a. stads- och 
landskapsbilden natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god 
helhetsverkan. 11 

Nämnden borde, utan delegation, själv ha gjort det som regleras i PBL här 
ovan, men så har inte skett. Om paddelhallen byggts, såsom nu planeras, 
kommer kulturmiljön vid kurhotellet och själva Sanatorieskogen att delas av på 
ett sätt som gör att helhetsupplevelsen av natur och kulturmiljö i området 
försvinner. För att ta sig till rekreationsområdet Sanatorieskogen, med 
Blåbärsdalen, från Kurhotellet tvingas besökaren att gå en inträngd passage 
mellan paddelhallen och övrig bebyggelse i området. Vi bedömer inte att detta 
är förenligt med 2 kap. 6§ PBL då det mer kommer att likna ett industriområde. 
Björn Widmark, Folkets väl 
P.5. Tekniska nämndens försäljning, per delegation, är också synnerligen 
anmärkningsvärd i synnerhet om den villkorats med krav på bygglov. 

~;,;; 111~~ 
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