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Ordförande 

Justerare 

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2021-02-24, kl. 13.10 - 16.10 

Kenny Hansson (M), ordförande 
Paul Thurn (SD), 1 :e vice ordförande, digitalt via Teams 
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande, digitalt via Teams 
Zidon Kristensson (KD), digitalt via Teams 
Jonas Andersson (S), digitalt via Teams 
Ann Olausson (S), digitalt via Teams 
Cecilia Tönning (SD), digitalt via Teams 
Lars I<Jees (SD), digitalt via Teams 

Bengt Troedsson (M) för Erik Aberg-Linner (M), digitalt via Teams 
Leif Nilsson (S) för Camilla Lindoff (S), digitalt via Teams 
Jonas I<Jein (FV) för Björn Widmark (FV), digitalt via Teams 

Sievert Aronsson (L), digitalt via Teams 
Hans-Göran Hansson (MP), digitalt via Teams 

Helena Östling, förvaltningschef, Marie Nilsson, avdelningschef plan, 
Susanne Rönnefeldt Berg, avdelningschef administration, Torbjörn Håkansson, 
miljöchef, Carina Westerlund, tillsynschef, Paul Dettwiler, bygglovshandläggare, 
V eronica Andersson, bygglovshandläggare, och Carina Koskinen, sekreterare 
Anna Andersson 

Paul Thurn 

Onsdagen den 3 mars 2021 kl. 08.00 på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
§§ 20 - 34

Carina Koskinen 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 20

Närvaro av praktikant 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner att Anna Andersson, som studerar 
till miljö- och hälsoskyddsinspektör vid Lunds universitet, närvarar vid dagens 
sammanträde. 

Beskrivning av ärendet 

Ordförande föreslår att Anna Andersson får närvara vid dagens sammanträde. 
Anna Andersson, som studerar till miljö- och hälsoskyddsinspektör, praktiserar 
under fyra veckor på miljöavdelningen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 21

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ändrar föredragningslistan på följande sätt: 

Ärende om "Information från förvaltningen 2021" (dnr B 2021-000018) läggs till 
föredragningslistan och behandlas som ärende 13. 

Sammanträdet inleds med ett utbildningspass där avdelningschef Susanne Rönne
feldt Berg redogör för de arbetsområden som verksamhetsstöd ansvarar för. Plan
koordinator Nicole Henriksdotter berättar om hur en plankoordinator arbetar och 
Henrik Johansson, chef för lantmäteriet, informerar om lantmäteriets verksamhet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

B 2020-001056 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 22

Tottarp 1 :30 
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar ansökan om anordnande av parke
ringsplatser. 

Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden gett 
ett startbesked. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden att åtgärden 
är förenlig med detaljplanens syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov 
och ett allmänt intresse (plan- och bygglagen 9 kap. § 31 c punkt 1). 

Placeringen är den enda inom kommunal mark som fungerar för parkering. Be
fintliga parkeringsplatser räcker inte till i nuläget och det finns risk att besökandes 
bilar, som parkeras felaktigt, hindrar räddningsfordon att ta sig fram. 

Atgärden bedöms inte medföra sådan betydande olägenhet för berörda grannar att 
bygglov inte kan beviljas. 

Yrkanden 

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

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen på Hässleholms kommun har den 7 september 2020 
ansökt om bygglov för anordnande av 70 parkeringsplatser på fastigheten 
Tottarp 1:30. Atgärden strider mot gällande detaljplan vad avser föreslagen 
användning av marken för parkering som i gällande detaljplan är markerad som 
mark för campingändamål. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

B 2020-001056 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 22 

Detaljplanen vann laga kraft 5 februari 2009 och hade genomförandetid på tio år. 
Yttranden från fyra berörda grannfastigheter har inkommit; tre motsätter sig 
åtgärden och en ställer sig positiv till förslaget. 

Miljb'- och stadsbyggnadsfiiroaltningens fo'rslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om anordnande 
av parkeringsplatser. 

Skäl till fa'reslagna beslutet: 
Atgärden bedöms strida mot gällande detaljplan (plan- och bygglagen, PBL, 9 
kapitlet 30 § stycke 2). Med stöd av PBL 9 kapitlet 31 e§ stycke 2 PBL 9 kapitlet 
31b§ och 31c§ inte kunna tillämpas avseende begreppet liten avvikelse då 
miljökonsekvensen inte är fastställd. 

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

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-02-10, § 15, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att bevilja ansökan om anordnande av parkeringsplat
ser. 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till bygglovsansökan. 
Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till Kenny Hanssons yrkande. 

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

Avgift enligt taxa 2020 

Lov: 3 744 kr. Avgiften sätts ned med 5/5 till O kr. 
Kommunicering: 2 956 kr. Avgiften sätts ned med 5/5 till O kr. 
Kungörelse: 3 865 kr (3 092 kr+ moms 25 %). Avgiften sätts ned med 5/5 till O kr. 

Avgift enligt taxan: 0 kronor. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

B 2020-001056 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 22 

Upplysningar 

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

Lagändringen i PBL innebär att från och med den 1 juli 2018 får beslut om bygg-, 
rivnings- och marklov verkställas först fyra veckor efter det att beslutet har kun
gjorts 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 ge
nomförs, 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. 

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

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J"stert,g � Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 22 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 

 
 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
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Diarienummer 

B 2020-001056 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
Diarienummer 

B 2020-000237 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 23

Rusthållaren 4, Rusthållaren 3, Hässleholm 
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser samt 
marklov för schaktning, tidsbegränsat t o m 2026-02-
24 (5 år) 

Beslut 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov till och med
2026-02-24 (5 år) för anordnande av parkeringsplatser samt beviljar marklov för
schaktning.

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

Arbetet får påbörjas på egen risk innan detta beslut har vunnit laga kraft. Vid ett 
överklagande kan överprövande instans upphäva detta beslut. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden att åtgärden 
inte medför begränsning av pågående verksamhet i omgivningen, däremot så fyller 
sökt åtgärd en tillfallig och viktig funktion innan nya parkeringsalternativ har 
fardigställts i området. Aktuell plats/ område i huvudsak är idag en oanvänd plats 
med mindre grönytor och där befintligt garage har erhållit rivningslov. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att tidsbegränsat bygglov ska beviljas 
med stöd av 9 kap. 33 §Plan-och bygglagen (2014:900). Miljö- och 
stads byggnadsnämnden bedömer även att åtgärden inte är en sådan betydande 
olägenhet i den mening som avses i PBL, 2 kapitlet 9 §. Marklov för schaktning 
ska beviljas med stöd av 9 kap. 35 §. 

Reservationer 

Jonas Klein (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

B 2020-000237 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 23 

Yrkanden 

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

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

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag till beslut mot Jonas Kleins yrkande 
och finner att miljö- och stads byggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Höghus I Hässleholm AB har den 18 februari 2020 ansökt om tidsbegränsat 
bygglov till och med den 24 februari 2026 (5 år) för anordnande av 
parkeringsplatser samt marklov för schaktning på fastighet Rusthållaren 3 och 
fastighet Rusthållaren 4. 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
har gett berörda myndigheter och sakägare tillfålle att yttra sig. Synpunkter har 
inkommit från ett antal boende i området. 

Sökande har den 24 juli 2020 bemött inkomna synpunkter. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 3 februari 2021. Bygglovshandläggare Veronica Andersson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-02-10, § 16, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att bevilja tidsbegränsat bygglov till och med 2026-
02-24 (5 år) för anordnande av parkeringsplatser samt bevilja marklov för
schaktning.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
Diarienummer 

B 2020-000237 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 23 

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

Arbetet får påbörjas på egen risk innan detta beslut har vunnit laga kraft. Vid ett 
överklagande kan överprövande instans upphäva detta beslut. 

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

Avgift enligt taxa år 2020 

Lov och startbesked: 8 320 kr 
Kommunicering: 2 956 kr 
Kungörelse: 38 kr (30 kr+ 8 kr moms 25%) 

Avgift enligt taxan: 11 314 kronor 
Avgiften är redan fakturerad efter tidigare upphävt beslut 

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-, rivning- eller markarbeten. 

Syftet med lagändringen är att ge berörda sakägare tid att lämna in en överklagan 
innan beslutet verkställs. På så sätt kommer byggherren lättare kunna ta reda på 
om åtgärden är överklagad innan denne avgör om åtgärden ska påbörjas. 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

B 2020-000237 

Miljö- och stadsbyggnadsnl!imnden 

Forts§ 23 

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

Atgärden måste tas bort eller upphöra innan lovets giltighetstid har gått ut. 

Detta lov får beviljas max 10 år med förlängning max 5 år i taget, dock samman
lagt högst 15 år. 

En eventuell ansökan om förlängning måste lämnas in till miljö- och stadsbygg
nadsförvaltningen innan lovets giltighetstid gått ut. 

När åtgärden är utförd ska du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadsförvalt
ningen för kontroll av att det stämmer med givet lov och eventuella villkor i start
beskedet. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Höghus i Hässleholm AB 

 
 

 
 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
Diarienummer 

BN 2016-000284 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 24

Vannaröd 56:7 
Detaljplan för Vannaröd 56:7 med flera - antagande 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till detaljplan för Vannaröd 56:7 med flera, daterat den 3 februari 2021, 
antas. 

Beskrivning av ärendet 

Hässlehem AB har den 14 januari 2016 ansökt om detaljplan för Vannaröd 56:7 
med flera. Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att uppföra bostäder 
inom delar av fastigheten Vannaröd 56:7. Planen tar avstamp utifrån Hässlehem 
AB:s förslag till parhus inom området men syftar till att vara en flexibel plan som 
även rymmer andra typer av bebyggelseförslag. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 12 april 2016 (§ 48) beslutat att ge 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta ett förslag till detalj
plan samt att samråda om planförslaget med berörda. Planförslaget har varit på 
samråd mellan den 10 juni och den 1 juli 2019 och det har inkommit 14 yttranden. 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en samrådsredogörelse date
rad oktober 2020. Detaljplanen har handlagts genom standardförfarande. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 28 oktober 2020 (§ 170) beslutat att 
göra förslaget tillgängligt för granskning. Granskning av planförslaget har genom
förts mellan den 9 och 26 november år 2020. Inkomna synpunkter har samman
ställts och kommenterats i ett granskningsutlåtande. Planförslaget har reviderats 
efter granskningen men inte i sådan väsentlig omfattning att någon ytterligare 
granskning kan krävas. 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
Diarienummer 

BN 2016-000284 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 24 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-02-10, § 17, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslaget till detaljplan för Vannaröd 56:7 med flera, daterat den 3 februari 2021, 
antas. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Hässlehem AB 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriog� Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

BN 2016-000271 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 25

Hässleholm 87:6 
Detaljplan för Hässleholm 87:6 m.fl. (Kyrkskolan) 
- godkännande

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till detaljplan för Hässleholm 87:6 med flera (K.yrkskolan) daterat 
den 17 februari 2021 godkänns och skickas vidare till kommunfullmäktige för 
antagande. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD), Lars Olsson (C) och Jonas Klein (FV) 
yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har den 18 mars 2016 ansökt om detaljplan för Hässle
holm 87:6 med flera (Kyrkskolan) för att möjliggöra för en flexibel detaljplan med 
flera olika användningsområden, att skydda befintlig bebyggelse, att möjliggöra för 
ny bostads bebyggelse samt att se över planbestämmelser på sträckan mellan Kyrk
skolan och Röingegatan för att aktualisera bestämmelser och gränser. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 11 april 2017 (§ 48) beslutat att uppdra 
åt miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett 
förslag till detaljplan för Hässleholm 87:6 med flera (Kyrkskolan) samt att ställa ut 
förslaget på samråd. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 13 februari 2018 (§ 36) beslutat att ut
öka detaljplaneområdet till att även inkludera Muraren 10 med syfte att kunna 
skydda de kulturmiljövärden som byggnaden innehar. Planområdet beslutades 
även inkludera del av Akaregatan, de västliga entreerna till Hembygdsparken, 
gång- och cykelstråket genom Hembygdsparken, parkområdet vid korsningen 
Akaregatan/Röingegatan samt gång- och cykelstråket norr om Kyrkskolan. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J"'"'"•� 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Diarienummer 

BN 2016-000271 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 25 

Planförslaget var ute på samråd under tiden 25 oktober till 21 november 2018, 
varefter en samrådsredogörelse upprättades där inkomna synpunkter bemöttes. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade den 20 februari 2019 (§ 40) att ställa 
ut förslaget på granskning efter att vissa justeringar i planhandlingarna genom
förts. Planförslaget var ute på granskning under tiden 10 oktober till 5 november 
2019. Synpunkter som inkom under granskningen sammanställdes och kommen
terades i granskningsutlåtande 1. 

Efter granskningsskedet 2019 reviderades planförslaget genom att den nya bygg
rätten utökades till att även gälla i vinkel längs med andra avenyn. Ändringen var 
av sådan karaktär att en ny granskning motiverades. Förslaget var därmed ute på 
förnyad granskning under tiden 5 november till 26 november 2020. Inkomna syn
punkter har sammanställts och kommenterats i granskningsutlåtande 2. 

Handlingarna har reviderats efter beslut i miljö- och stads byggnadsnämndens ar
betsutskott (§ 18) den 10 februari 2021. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för blandade användningar inom plan
området. Blandningen består av centrum, kontor och bostäder och möjliggörs för 
samtliga befintliga byggnader inom planområdet. 

Planen möjliggör även för ett nytt flerbostadshus i den sydöstra delen av Kyrksko
lekvarteret där utöver bostäder, centrum- och kontorsändamål även möjliggörs för 
parkering under mark för att kunna säkerställa parkerings behovet till de kom
mande bostäderna/ verksamheterna. 

Vidare syftar detaljplanen även till att skydda vissa av de befintliga byggnaderna 
mot rivning och förvanskning, att ny bebyggelse anpassas utformningsmässigt till 
befintlig, att införa grönska i området kring Kyrkskolan och på allmän plats samt 
att möjliggöra för ett sammanhållet gång- och cykelstråk. 

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

Då detaljplanen möjliggör för ombyggnad av flera offentliga byggnader i Hässle
holms stad, bedöms detaljplanens genomförande kunna ha ett betydande allmän
intresse och handläggs därmed med utökat förfarande enligt Plan- och bygglagen 
(2010:900). Planförslaget har därmed varit ute på såväl samråd, granskning och 
förnyad granskning. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

17(33) 



Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

BN 2016-000271 

Miljö- och stadsbyggnadsntimnden 

Forts§ 25 

Planförslaget har reviderats efter den förnyade granskningen men inte i sådan vä
sentlig omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott återremitterar 2021-02-10, § 18, 
förslaget om detaljplan för Hässleholm 87:6 med flera (I<:.yrkskolan) daterat 
den 3 februari 2021 till förvaltningen med Kenny Hanssons förslag som skäl för 
beslutet. 

Paul Thurn (SD) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Paul Thurn (SD) yrkar på återremiss till förvaltningen för att göra följande änd
rmgar: 
- Beteckning som möjliggör idrott läggs till i detaljplanen för folkskolan.
- Värpatorparens väg bibehålls i nuvarande bredd.
- Värpatorparens väg blir inte enkelriktad, utan har fortsatt dubbelriktad trafik.
- På bekostnad av gräset möjliggörs snedparkeringar på Värpatorparens väg mot
befmtlig GC-väg.
- Cykelstråket över Åkaregatan tas bort.

Kenny Hansson (M) yrkar på återremiss till förvaltningen för att göra följande 
ändringar: 
- Parkeringsgarage under Kyrkskolan blir tvingande.
- Beteckning som möjliggör idrott läggs till i detaljplanen för folkskolan.
Lars Olsson (C) yrkar bifall till Kenny Hanssons yrkande.

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

Ordförande ställer därefter Kenny Hanssons skäl till beslut om återremiss mot 
Paul Thurns skäl till beslut om återremiss och finner att miljö- och stadsbyggnads
nämndens arbetsutskott bifallit Kenny Hanssons skäl till beslut om återremiss. 

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Diarienummer 
B 2020-1414 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 26

Värpatorparen 2 (Väpnaregatan 6), Hässleholm 
Planbesked för Värpatorparen 2 
- positivt planbesked

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden lämnar positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning av Värpatorparen 2. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnads förvaltningen bedömer att inkommen ansökan om de
taljplan stämmer överens med kommunens strategiska dokument, och ser utveckl
ingen av platsen som positiv där bland annat skola, bostäder och mötesplatser kan 
tillskapas. Det bedöms dock vara av stor vikt att en god utomhusmiljö till skolan 
kan garanteras där samtliga elever ges tillräckligt stor friyta inom område där rikt
värdena för buller kan innehållas. 

Yrkanden 

Leif Nilsson (S) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för att vidare ut
reda behovet av en skola i området. 

Lars Olsson (C), Kenny Hansson (M) och Lars Klees (SD) yrkar bifall till arbets
utskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Ordförande ställer därefter arbetsutskottets förslag till beslut under proposition 
och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J"''"'"'� 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Diarienummer 
B 2020-1414 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 26 

Beskrivning av ärendet 

Hemsö Fastighets AB har den 26 november 2020 ansökt om planbesked för Vär
pa torparen 2 i syfte att planlägga för en variation av olika användningsområden i 
form av skola, förskola, bostäder, idrottshall, och vårdboende. Del av befintliga 

byggnader avses rivas för att ge plats åt ny byggnation. Kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse avses bevaras. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 3 februari 2021. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-02-10, § 19, miljö
och stads byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked i syfte att pröva plan
läggning av Värpatorparen 2. 

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

Avgift enligt taxa år 2020 

Avgift för planbesked enligt av kommunfullmäktige antagen taxa är 19 040 kro
nor. 
Faktura översänds separat 

Upplysningar 

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

Sänt till:

Hemsö Fastighets AB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteriag
� 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2021-02-24 

Diarienummer
B 2021-000086 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 27

Värpatorparen 2 (Väpnaregatan 6), Hässleholm 
Detaljplan för Värpatorparen 2 - uppdrag 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att
upprätta ett förslag till Detaljplan för Värpatorparen 2 med flera baserat på
PlanPM daterat den 3 februari 2021.

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

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

Yrkanden 

Leif Nilsson (S) yrkar på att ärendet återremitteras till förvaltningen för att vidare 
utreda behovet av en skola i området. 

Lars Olsson (C), Kenny Hansson (M) och Lars I<lees (SD) yrkar bifall till arbets
utskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering� / 
1_ri� 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

B 2021-000086 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 27 

Beskrivning av ärendet 

Hemsö Fastighets AB har den 26 november 2020 ansökt om detaljplan för Värpa
torparen 2 med flera för att möjliggöra för en variation av olika användningsområ
den i form av skola, förskolan, bostäder, idrottshall och vårdboende. Del av be
fintliga byggnader avses rivas för att ge plats åt ny byggnation. Kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse avses bevaras. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 3 februari 2021 som förvaltningens förslag till beslut grundas på. 

Syftet med detaljplanen är att pröva möjligheten att planlägga för skola, bostäder, 
vårdboende och idrottshall/ multihus inom Värpa torparen 2, samt att bevara kul
turhistoriskt värdefull bebyggelse inom fastigheten. 

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

Detaljplanen handläggs med standardförfarande. Miljö- och stadsbyggnadsnämn
den fattar beslut inför uppdrag, granskning samt vid antagande. 

Planarbetet påbörjas efter att ett planavtal har upprättats. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-02-10, § 20, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att
upprätta ett förslag till Detaljplan för Värpa torparen 2 med flera baserat på
PlanPM daterat den 3 februari 2021.

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

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jostecio� Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 27 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
Diarienummer 

B 2021-000086 

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

Sänt till: 
Hemsö Fastighets AB 

Miljö- och stadsbyggnads nämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

BN 2016-000286 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 28

Hässleholm 88:16 
Program för Hässleholm 88:16 m.fl. (Garnisonen) 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden ger miljö- och stadsbyggnads-förvaltningen i 
uppdrag att omprioritera Program for Hässleholm 88:16 med flera (Garnisonen) 
från vilande till aktivt ärende samt att revidera planprogrammet så att det enbart 
ska omfatta området "Garnisonen". 

Reservationer 

Socialdemokraternas och Centerpartiets ledamöter reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag med revideringen att 
planprogrammet enbart ska omfatta området "Garnisonen". 
Paul Thurn (SD) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag till beslut. 

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

Omröstning 

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

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill bifalla Kenny Hanssons 
förslag till beslut röstar ja. Den som vill bifalla förvaltningens förslag till beslut 
röstar nej." 
7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

BN 2016-000286 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 28 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Bengt Troedsson (M), 
Zidon Kristensson (I<D), Cecilia Tönn.ing (SD), Lars I<Jees (SD), 
Jonas I<Jein (FV) och Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej: Lars Olsson (C), Leif Nilsson (S), Jonas Andersson (S) och 
Ann Olausson (S). 

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

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har den 18 mars 2016 ansökt om att upprätta planprogram 
för Hässleholm 88:16 med flera (Garnisonen) i syfte att undersöka möjligheterna 
att bebygga området med bostäder och annan blandad stads bebyggelse. 

Byggnadsnämnden beslutade den 14 februari 2017 (§ 22) att ge stadsbyggnadskon
toret i uppdrag att utarbeta övergripande planeringsunderlag för ansökt område 
för planprogram inom ramen för den fördjupade översiktsplanen som pågick pa
rallellt. 

Stadsbyggnadskontoret upprättade ett PM (Program) för Garnisonen, Torshem, 
Sjörröds gård med flera. Denna innehåller samma ställningstagande som finns i 
Framtidsplan för Hässleholm, men med fördjupad text och bild. 

Byggnadsnämnden godkände planprogrammet den 11 december 2018 (§ 193) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden upphävde den 9 januari 2019 (§ 7) byggnads
nämndens godkännandebeslut. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutade den 19 juni 2019 (§ 14 7) att nedprio
ritera ärendet till vilande. 

Mijjii- och stadsbyggnadsfiirva!tningens fiirs!ag till beslut: 
Miljö- och stads byggnadsnämnden ger miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i 
uppdrag att omprioritera Program för Hässleholm 88:16 med flera (Garnisonen) 
från vilande till aktivt ärende. 

Sänt till: 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

M-2021-218

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 29

Kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslag till kontrollplan 2021 för livsmedelskontrollen i Hässleholms kommun 
godkänns. 

Beskrivning av ärendet 

Kontrollplanen bygger på Sveriges nationella fleråriga kontrollplan, vilken omfat
tar kontroll av livsmedel, foder, djurhälsa, djurskydd och växtskydd i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017 / 625 om offentlig kontroll 
och annan offentlig verksamhet för att säkerställa tillämpningen av livsmedels
och foderlagstiftningen och av bestämmelser om djurs hälsa och djurskydd, växt
skydd och växtskyddsmedel. Planen ger en beskrivning av hur den offentliga kon
trollen är organiserad, hur kontrollen genomförs och vilka strategiska inriktningar 
som finns för kontrollarbetet. 

Den nationella planen har utarbetats av Livsmedelsverket,Jordbruksverket, läns
styrelser, Sveriges Kommuner och Regioner och Statens veterinärmedicinska an
stalt, i samarbete. Livsmedelsverket har samordnat arbetet. Den nationella kon
trollplanen utgör en typ av vägledande dokument och är därför inte bindande för 
kontrollmyndigheterna i Sverige. 

Syftet med den lokala kontrollplanen är att säkerställa att den offentliga kontrollen 
av livsmedel i Hässleholms kommun utförs korrekt. Kontrollen ska ske enligt fast
ställda rutiner vid inspektioner, i ärenden och andra förekommande uppgifter. 
Den berörda myndigheten som utför offentlig kontroll ska vara effektiv och opar
tisk. Det får inte förekomma någon intressekonflikt för den personal som utför 
den offentliga kontrollen och inte heller för de som ansvarar för den. 

Kontrollplanen ska vara ett hjälpmedel i arbetet med livsmedelskontrollen. Planen 
ska också vara till hjälp för övriga på miljöavdelningen som kan komma att berö
ras av innehållet till exempel vid sjukdom eller vid nyanställning. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Joste,i� Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

M-2021-218

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 29 

Offentlig kontroll ska utformas enligt dokumenterade förfaranden för att säker
ställa en likriktad och kvalitativ kontroll. Kontrollaktiviteter bör vara väldokumen
terade. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-02-10, § 21, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslag till kontrollplan 2021 för livsmedelskontrollen i Hässleholms kommun 
godkänns. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

B 2021-000004 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 30

Ekonomi verksamhetsberättelse och bokslut 2020, 

över/underskott 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Redovisningen av förslaget till verksamhetsberättelse samt det ekono
miska resultatet för 2020 för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och
miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänns.

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens överskott i drift- och investe
ringsbudgeten avseende år 2020 överförs till 2021 enligt redovisning i bi
lagor.

Beskrivning av ärendet 

Verksamhetsberättelsen, som skickas till ekonomiavdelningen, är ett förslag på 
text till slutprodukten - årsredovisningen 2020. Med texten skickas även nyckeltal 
samt måluppfyllelseanalys. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 3 februari 2021. Förvaltningschef Helena Östling föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-02-10, § 22, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

1. Redovisningen av förslaget till verksamhetsberättelse samt det ekono
miska resultatet för 2020 för miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och
miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänns.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

B 2021-000004 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 30 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hemställer hos kommunfullmäktige att
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens överskott i drift- och investe
ringsbudgeten avseende år 2020 överförs till 2021 enligt redovisning i bi
lagor.

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

J""'""',JJ,/.A � / �(l'�<}yÄ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

M-2021-51

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 31

Skrivelser för kännedom 2021 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser för kän
nedom som inkommit till miljöavdelningen under perioden den 18 januari 2021 
till och med den 14 februari 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stads byggnadsnämnden informeras vid varje nämndssammanträde otn 
de skrivelser av principiell beskaffenhet, exempelvis beslut och domar, vilka in
kommit till miljöavdelningen. Under perioden den 18 januari 2021 till och med 
den 14 februari 2021 inkom följande: 

• Ärende M-2019-2628. Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Miljö
och stadsbyggnadsnämndens beslut att avslå ansökan om tillstånd att bedriva de
taljhandel med tobaksvaror på fastigheten Handelsmannen 1 står därmed fast.

• Ärende M-2020-1726. Länsstyrelsen avslår överklagandet av förbud att släppa ut
avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning tillhörande fastigheten Hylhult 1:4.

• Ärende 2017-1767. Kommunfullmäktige beslutar att införa en modell för kli
matväxling i Hässleholms kommun.

• Ärende M-2020-2380. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till revi
derad taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen.

• Ärende M-2020-2905. Polismyndigheten beslutar att inte inleda förundersökning
av anmäld nedskräpning i Nösdala.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Josteci� Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

M-2021-52

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 32

Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljöavdelningen under perioden den 18 januari 2021 till och med 
den 14 februari 2021. 

Beskrivning av ärendet 

Beslut som fattas med stöd av delegering ska anmälas till nämnden. Nämndens in
formations- och kontrollbehov ska tillgodoses, dessutom kan det ha betydelse för 
beslutets laga kraftvinnande. Detta framgår av 6 kap. 40 § samt 7 kap. 8 § i kom
munallagen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll. 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 
Diarienummer 

B 2021-000019 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 33

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog del av personalärenden under januari, dele
gationsbeslut under perioden 18 januari- 14 februari 2021 samt skrivelser för 
kännedom. 

Skrivelser för kännedom: 

• B 2020-540, Hemmeströ 2:50 (Lilla Hemmeströ, 490), Förhandsbesked om ny
byggnad av vikingaby (besöksverksamhet), Länsstyrelsen upphäver det överkla
gade beslutet och visar ärendet åter för fortsatt handläggning.

• BN 2017-1120, Körsbäret 1, Ändring av Detaljplan för Körsbäret 1 med flera
(skydds- och varsamhets bestämmelser), Mark- och miljödomstolen avslår överkla
gandena.

• B 2020-001159, Furutorp 2:2 (Furutorp 5034), Strandskyddsdispens för nybygg
nad av komplementbyggnad, Länsstyrelsen överprövar inte Miljöoch stadsbygg
nadsnämnden i Hässleholm kommun beslut om strandskyddsdispens, kommu
nens dnr B 2020-001159.

• B 2020-000035, Finja-Vedhygge 1: 17, Bygglov för nybyggnad av idrottshall
(padel) och rivningslov för annan byggnad (panncentral), Mark- och miljödomsto
len avslår respektive avvisar överklagandena.

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2021-02-24 

Diarienummer 

B 2021-000018 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 34

Information från förvaltningen 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Östlig informerade om övergripande pågående personal
frågor (bland annat rekrytering av ny bygglovschef), arbetsmiljöfrågor under pan
demin och om kommunfullmäktiges beslut om återrapportering av taxeöversynen 
till kommunstyrelsen. 

Miljöchef Torbjörn Håkansson informerade om personalförändringar specifikt på 
miljöavdelningen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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