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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

övriga 
Utses att justera 

Justeringens plats, tid 
Justerade paragrafer 

Underskrift Sekreterare 

Justerare 

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2021-03-24, kl. 13.05 - 16.55, 
ajournering kl. 14.22 - 14.30 

Kenny Hansson (M), ordförande 
Paul Thurn (SD), 1 :e vice ordförande, digitalt via Teams 
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande, digitalt via Teams 
Erik Aberg-Linner (M), digitalt via Teams 
Zidon Kristensson (Iill), digitalt via Teams 
Camilla Lindoff (S), digitalt via Teams 
Jonas Andersson (S), digitalt via Teams 
Ann Olausson (S), digitalt via Teams 
Cecilia Tönning (SD), digitalt via Teams 
Björn Widmark (FV), anslöt kl. 15.45, §§ 38 - 46 

Mikkel Jöns son Vaerge (SD) för Lars Klees (SD), digitalt via Teams 
Jonas Klein (FV) för Björn Widmark (FV) §§ 35 - 37 

Bengt Troedsson (M), digitalt via Teams, anslöt kl. 13.20 
Hans-Göran Hansson (MP), digitalt via Teams 
Leif Nilsson (S), digitalt via Teams 
Mikkel Jönsson Vaerge (SD), digitalt via Teams 
Jonas Klein (FV), §§ 38 - 46 

Helena Östling, förvaltningschef, Marie Nilsson, avdelningschef plan, 
Robert Samuelsson, bygglovschef, Susanne Rönnefeldt Berg, avdelningschef admi
nistration, Torbjörn Håkansson, miljöchef, Linda Granqvist, avdelningschef för 
mät/ gis, Andreas Ask, planarkitekt, Johanna Johansson, livsmedelsinspektör, 
Maryna Dashkouskaya, förrättningslantmätare, Andre Olbers, trafikplanerare och 
Carina Koskinen, sekreterare 
Richard Heingard, projektledare, närvarande under den inledande utbildningsdelen 
Lars Olsson 

Onsdagen den 31 mars 2021 kl. 08.00 på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
§§ 35 - 46 

d yn /:~ -

[Yt21/ @t,uJ _____ _ 
Lars Olsson 



Hässleholms 
kommun 

Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2021-03-24 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2021-03-31 

Datum då anslaget tas ned: 2021-04-28 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 

d~?~ Sekreterare Carina Koskinen 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Fastställelse av föredragningslistan § 35 

Stoby 24:1 
Detaljplan för del av Stoby 24:1 (Krossgatan) - granskning § 36 

Hässleholm 89: 15 (Hovdalavägen 51) 
Detaljplan för Hässleholm 89:15 m.fl. (Reningsverket) - återremiss § 37 

Verkstaden 6, Hässleholm 
Detaljplan för del av Verkstaden 6 - utökat uppdrag § 38 

Röinge 34:1 
Detaljplan för del av Röinge 34:1 (Pollenvägen) - avslag § 39 

Remiss från Länsstyrelsen om Trafikverkets 
utpekande av riksintressen för kommunikationer § 40 

Redovisning av livsmedelstillsyn 
Sommarverksamheter, 2020 § 41 

Information från förvaltningen 2021 § 42 

Ekonomi taxa, plan- och bygglagen, miljöbalken, 
livsmedelslagen med flera - återredovisning till kommunstyrelsen § 43 

Skrivelser för kännedom 2021 § 44 

Delegationsbeslut 2021 § 45 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 § 46 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 35 

Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer föredragningslistan. 

Sammanträdet inleds med att de nya medarbetarna Johanna Johansson, livsme
delsinspektör, Maryna Dashkouskaya, förrättningslantmätare och Andre Olbers, 
trafikplanerare, presenterar sig. Därefter hålls ett utbildningspass där projektledare 
Richard Heingard informerar om höghastighetsjärnvägen och avdelningschef för 
mät/ gis Linda Granqvist berättar om verksamheten på mät/ gis. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

BN 2016-000933 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 36 

Stoby 24:1 
Detaljplan för del av Stoby 24:1 (Krossgatan) 
- granskning 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger miljö- och stadsbyggnadsforvaltningen i 
uppdrag att ställa ut det reviderade förslaget till Detaljplan for del av Stoby 24:1 
(Krossgatan), daterat den 3 mars 2021 for granskning. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska nämndens arbetsutskott har den 25 augusti 2016 ansökt om detaljplan 
for del av Stoby 24:1 (Krossgatan). Dåvarande byggnadsnämnden beslutade den 
13 juni 2017 (§ 85) att ge dåvarande stadsbyggnadskontoret i uppdrag att upprätta 
ett förslag till detaljplan samt att samråda om planförslaget med berörda. 

Detaljplanen har varit tillgänglig for samråd mellan den 26 maj 2020 och 
den 16 juni 2020. Miljö- och stadsbyggnadsforvaltningen har upprättat en sam
rådsredogörelse daterat den 3 mars 2021, där samtliga synpunkter från samrådet 
sammanställts och besvarats. 

Detaljplanens syfte är att utöka andelen industrimark på delar av fastigheten Stoby 
24:1 som idag består av naturmark. Delar av naturmarken kommer fortsättnings
vis att bevaras som grönt inslag i industriområdet och för att säkra en god hante
ring av dagvatten och skyfall. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-03-10 § 29, miljö
och stads byggnadsnämnden ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i uppdrag 
att ställa ut det reviderade förslaget till Detaljplan för del av Stoby 24:1 (Krossga
tan), daterat den 3 mars 2021 för granskning. 

Sänt till: Planavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

5(24) 



,,.,,. 'O' 'tl''O' 

~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

BN 2013-000215 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 37 

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

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till detaljplan för Hässleholm 89: 15 återremitteras för att kompletteras 
med redovisning om ett yttre skyddsavstånd i enlighet med vad konsultfirman 
Ramböll föreslog i sin utredning daterad 2014-05-28. 

Reservationer 

Jonas Klein (FV), Cecilia Tönning (SD) och MikkelJönsson Vaerge (SD) reserve
rar sig mot att punkt 2 och 3 stryks som skäl för beslut om återremiss. 

Paul Thurn (SD) reserverar sig skriftligen mot att punkt 2 och 3 stryks som skäl 
för beslut om återremiss. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl. 14.22 - 14.30. 

Yrkanden 

Jonas I<:.lein (FV) yrkar att ärendet återremitteras till miljö- och stadsbyggnadsför
valtningen med följande skäl 

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

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

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

BN 2013-000215 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 37 

Paul Thurn (SD) yrkar bifall till Jonas Kleins yrkande. 

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

Kenny Hansson (M) yrkar att ärendet återremitteras enligt skäl angivet under 
punkt 1, men att skälen angivna under punkt 2 och 3 stryks. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om ärendet ska avgöras idag eller återremit
teras och finner att ärendet ska återremitteras . 

Ordförande ställer sedan under proposition om skäl som anges under punkt 1 
med lydelsen "att ett yttre skyddsavstånd skrivs in och redovisas i enlighet med 
vad konsultfirman Ramböll föreslog i sin utredning daterad 2014-05-28" ska anges 
som skäl för beslut om återremiss . 
Ordförande finner att nämnden bifallit att punkt 1 ska anges som skäl. 

Ordförande ställer därefter under proposition om skäl angivet under punkt 2 med 
lydelsen "att det tydligt skrivs in att de två fastigheterna Hässleholm 89:103 och 
Hässleholm 89: 106 inte under några omständigheter kommer tvångsinlösas på 
grund av detaljplanens genomförande" ska anges som skäl för beslut om återre
rmss. 
Ordförande finner att nämnden avslår att punkt 2 anges som skäl. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill avslå att punkt 2 ska 
anges som skäl för beslut om återremiss röstar ja. Den som vill bifalla att punkt 2 
ska anges som skäl för beslut om återremiss röstar nej." 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas . 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C), Erik Aberg-Linner (M), 
Zidon Kristensson (KD), Camilla Lindoff (S),Jonas Andersson (S), 
Ann Olausson (S) och Kenny Hansson (M). 

Följande röstar nej : Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), 
MikkelJönsson Vaerge (SD) och Jonas Klein (FV). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

BN 2013-000215 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 37 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därmed avslagit att punkt 2 anges som skäl 
för beslut om återremiss. 

Ordförande ställer därefter under proposition om punkt 3 med lydelsen "att om 
det finns skrivelser i planen som tillåter tvångsinlösen så skall dessa tas bort eller 
ändras innan samrådets genomförande". 
Ordförande finner att nämnden avslår att punkt 3 anges som skäl. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition godkänns: "Den som vill avslå att punkt 3 ska 
anges som skäl för beslut om återremiss röstar ja. Den som vill bifalla att punkt 3 
ska anges som skäl för beslut om återremiss röstar nej ." 

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Lars Olsson (C), Erik Åberg-Linner (M), 
Zidon Kristensson (Iill), Camilla Lindoff (S), Jonas Andersson (S), 
Ann Olausson (S) och Kenny Hansson (M) . 

Följande röstar nej : Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), 
MikkelJönsson Vaerge (SD) och Jonas Klein (FV). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har därmed avslagit att punkt 3 anges som skäl 
för beslut om återremiss. 

Beskrivning av ärendet 

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

Byggnadsnämnden har den 12 mars 2013 (§ 44) beslutat ge stadsbyggnadskontoret 
i uppdrag att upprätta ett förslag till detaljplan. Planarbetet påbörjades hösten 
2019, efter att den fördjupade översiktsplanen för Hässleholms stad vunnit laga 
kraft. Syftet med detaljplanen är att fastställa reningsverkets verksamhetsområde, 
möjliggöra flexibla ytor för utveckling för att möta framtida behov och säkerställa 
dess långsiktiga drift, samt att reglera markanvändning och skyddsåtgärder intill 
reningsverket för att minimera smittorisken. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Joste,iog lfH t Utdraget bestyrkes 

8(24) 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

BN 2013-000215 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 37 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 11 mars 2021. Planarkitekt Andreas Ask föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-03-10, § 30, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att samråda för
slaget till detaljplan för Hässleholm 89: 15 med flera daterat den 3 mars 
2021. 

2. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåver
kan. 

Sänt till: 
Planavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Reservation 

Ärende #2 Detaljplan för Hässleholm 89:15 m fl (Reningsverket) 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 2021-03-24 

Sverigedemokraterna vill att det tydligt ska framgå i tidigt stadie hur de två 

fastigheterna belägna bredvid reningsverket skall hanteras enligt planen. Detta 

framförallt för de boendes skull, och att de ska kunna känna sig trygga under denna 

process som framtagandet av detaljplanen innebär. 

Sverigedemokraterna yrkade på grund av ovanstående följande tillägg till 

detaljplanen: 

- Att det tydligt skrivs in att de två fastigheterna Hässleholm 89:103 och 

Hässleholm 89:106 inte under några omständigheter kommer tvångsinlösas på 

grund av detaljplanens genomförande. 

- Att om det finns skrivelser i planen som tillåter tvångsinlösen så skall dessa tas 

bort eller ändras innan samrådets genomförande. 

Då våra yrkanden ej vann gehör väljer vi att reservera oss mot beslutet. 

Paul Thurn {SD) 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

B 2020-000640 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 38 

Verkstaden 6, Hässleholm 
Detaljplan för del av Verkstaden 6 - utökat uppdrag 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att miljö- och stadsbyggnadsförvalt
ningen får ett utökat uppdrag för att pröva lämpligheten av en utökad byggrätt 
och användning för Verkstaden 6. 

Reservationer 

Björn Widmark (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Björn Widmark (FV) yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut. 

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

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om förslaget ska bifallas eller avslås och fin
ner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till be
slut. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms Industribyggnads AB har den 28 oktober 2019 ansökt om planbe
sked för att upprätta detaljplan för centrumbebyggelse och parkering på Hässle
holm 89:47 och Verkstaden 6. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutade 
den 26 februari 2020 (§ 33) att ge miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i upp
drag att pröva möjligheten att upprätta ett förslag till detaljplan. Detta baserades 
på ett PlanPM som syftade till att pröva möjligheten för ett parkeringsdäck eller -
hus på Verkstaden 6. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 

Diarienummer 

B 2020-000640 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 38 

Efter dialog med sökande har diskussioner om en utökad byggrätt och använd
ning, som inrymmer fler våningar för exempelvis kontor, tagits upp som ett alter
nativ. Eftersom detta alternativ avviker från tidigare beslutsunderlag, ser miljö
och stadsbyggnadsförvaltningen ett behov av ett utökat uppdrags beslut för att 
pröva lämpligheten i en utökad byggrätt och användning på Verkstaden 6, likt be
fintlig bebyggelse på Norra Station. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 1 mars 2021 . Planarkitekt Andreas Ask föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-03-10, § 31, miljö
och stads byggnadsnämnden att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får ett utö
kat uppdrag för att pröva lämpligheten av en utökad byggrätt och användning för 
Verkstaden 6. 

Sänt till: 
Planavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

BN 2014-001183 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 39 

Röinge 34:1 
Detaljplan för del av Röinge 34:1 (Pollenvägen) 
- avslag 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Förslaget till detaljplan för del av Röinge 34:1 (Pollenvägen) daterat 
den 3 mars 2021 avslås och planarbetet läggs ned. 

Yrkanden 

Lars Olsson (C) och Camilla Lindoff (S) yrkar bifall till miljö- och stadsbyggnads
förvaltningens ursprungliga förslag till beslut. 

Björn Widmark (FV), Kenny Hansson (M), Erik Aberg-Linner, (M) och 
Paul Thurn (SD) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

Ordförande ställer under proposition om förslaget ska bifallas eller avslås och fin
ner att miljö- och stads byggnadsnämnden bifallit arbetsutskottets förslag till be
slut. 

Votering begärs. 

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

7 ja-röster och 4 nej-röster lämnas. 

Följande röstar ja: Paul Thurn (SD), Erik Aberg-Linner (M), 
Zidon Kristensson (KD), Cecilia Tönning (SD), MikkelJönsson Vaerge (SD), 
Björn Widmark (FV) och Kenny Hansson (M). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

BN 2014-001183 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 39 

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

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har därmed bifallit arbetsutskottets förslag 
till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har den 9 juli 2014 ansökt om detaljplan för del av Röinge 
34:1 (Pollenvägen) för att pröva möjligheten till förtätning med bostäder längs 
Pollenvägen. 

Dåvarande byggnadsnämnden har den 9 februari 2016 (§ 19) beslutat att uppdra 
åt dåvarande stadsbyggnadsförvaltningen att pröva möjligheten att upprätta ett 
förslag till detaljplan för del av Röinge 34:1 (Pollenvägen). Byggnadsnämnden be
slöt den 11 oktober 2016 (§ 137) att förvaltningen skulle samråda om förslaget. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har den 5 mars 2020 (§ 54)) beslutat att göra 
förslaget tillgängligt för granskning. 

Syftet med detaljplanen är att förtäta med bostäder inom området utmed Pollen
vägen och att omvandla hela Pollenvägen till allmän platsmark, gata. Syftet är 
också att utöka verksamhetsområde för dagvatten till att omfatta hela planområ
det. 

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

Detaljplanen har handlagts genom standardförfarande. Planförslaget har varit på 
samråd mellan den 16 februari och den 9 mars 2018 och därefter har granskning 
genomförts mellan den 14 april och den 3 maj 2020. Inkomna synpunkter har 
sammanställts och kommenterats i samrådsredogörelse respektive granskningsut
låtande. Planförslaget har reviderats efter granskningen men inte i sådan väsentlig 
omfattning att någon ytterligare granskning skulle krävas. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 3 mars 2021. Planchef Marie Nilsson föredrar ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

BN 2014-001183 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 39 

Mi/jii- och stadsf::yggnad.ifliroaltningens fiirslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbygg
nadsnämnden besluta följande: 

1. Förslaget till detaljplan för del av Röinge 34:1 (Pollenvägen) daterat 
den 3 mars 2021 antas. 

2. Förslaget skickas till kommunfullmäktige för beslut om att se över och utöka 
verksamhetsområden för dag-, spill- och dricksvatten till att omfatta hela plan
området. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2021-03-10, § 21, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Förslaget till detaljplan för del av Röinge 34:1 (Pollenvägen) daterat 
den 3 mars 2021 avslås och planarbetet läggs ned. 

Lars Olsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

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

Paul Thurn (SD) yrkar att miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott före
slår miljö- och stads byggnadsnämnden att besluta att planförslaget avslås och att 
planarbetet läggs ned. 
Kenny Hansson (M) yrkar bifall till Paul Thurns förslag till beslut. 

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

Sänt till: 
Planavdelningen 
Tekniska nämnden 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

B 2021-161 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 40 

Remiss från Länsstyrelsen om Trafikverkets 
utpekande av riksintressen för kommunikationer 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden överlämnar miljö- och stadsbyggnads
förvaltningens förslag på yttrande över Trafikverkets utpekande av riksintresse för 
kommunikationer som sitt svar till Länsstyrelsen Skåne. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har fått möjlighet att lämna synpunkter på Tra
fikverkets reviderade utpekanden av riksintresse för kommunikationer genom 
Länsstyrelsen Skåne. Trafikverket baserar utpekandet på omarbetade kriterier som 
antogs i augusti 2020. Syftet med remissen är att inhämta synpunkter om riksin
tresseanspråken fungerar som planeringsunderlag för att hantera riksintressen i 
samhällsplaneringen. Materialet utgörs av en förteckning över riksintresseansprå
ken, generella funktionsbeskrivningar och en karttjänst. 

I korthet grundar sig uppdraget på att regeringen vill se ett minskat antal riksin
tresseutpekanden. Vid bedömningen av vilken infrastruktur som är av riksintresse 
vägs främst infrastrukturens funktion ur ett nationellt perspektiv in. Att anlägg
ningen inte längre är av riksintresse har ingen koppling till finansiering av åtgärder 
i anläggningen eller underhåll. Bedömningen är att det nya utpekandet kommer att 
antas under hösten 2021. 

De förändringar som påverkar Hässleholms kommun är följande: 

• Tillkommande anläggningar av riksintresse: 
- Järnvägen Skånebanan, Astorp - Kattarp 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

B 2021-161 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 40 

• Anläggningar som inte längre bedöms vara av riksintresse: 
- Väg 24, Hässleholm - Länsgräns Halland 
- Väg 117, Hässleholm - Läns gräns Kronoberg 
- Väg 13, Höör - Ystad 
- Väg 1633 Anslutning till Kristianstad flygplats 
- Kristianstad flygplats 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har lämnat synpunkter i Trafikverkets 
svarsmall, benämnd bilaga 1. Kommunens remissyttrande behandlar riksintresse 
för kommunikationer väg, järnväg samt flygplats med anslutningar. 

Hässleholms kommun vill främst framföra att riksväg 24 även fortsättningsvis ska 
klassas som riksintresse. Riksväg 24 är av nationellt intresse då den utgör ett av de 
få stråk som förbinder Skåne med Halland och dessutom fungerar som ett viktigt 
transitstråk, tillsammans med riksväg 13 och 23, mellan riksintresset Ystad hamn 
och de riksintresseklassade europavägarna E4 och E6. Väg 24 förbinder Skånes 
östra sida med den västra och bidrar på detta sätt till att göra Skåne "rundare" och 
mer tillgängligt såväl lokalt som interregionalt. 

Riksväg 24 uppfyller vidare kriterier som "Funktionellt prioriterat vägnät för gods
transporter", "Funktionellt prioriterat vägnät för långväga personresor" och "Re
kommenderad fardväg för farligt gods", vilket visar att den utgör en av de vägar i 
Sverige som är av nationell betydelse. 

Hässleholms kommun har i samrådshandlingen till ny översiktsplan tagit ställning 
till att väg 117 inte längre ska utgöra rekommenderad fardväg för farligt gods. Vid 
ett eventuellt borttagande av denna status kommer riksväg 24 vara det naturliga 
valet av alternativ väg och kommer därmed att få en ännu större betydelse såväl 
lokalt, som regionalt och nationellt för transporter av farligt gods i södra Sverige. 

Riksväg 13 bör likaledes fortsatt klassas som riksintresse. Denna väg kommer att 
få ytterligare interregional och nationell betydelse tillsammans med riksväg 21, 23 
och 24, när ny nationell höghastighetsjärnväg med station i Hässleholm är beslu
tad och färdigbyggd. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

B 2021-161 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 40 

Hässleholms kommun anser att det är av största vikt att hela Skånebanan inklu
sive sträckan Åstorp - Kattarp klassas som riksintresse, då banan har en interreg
ional och nationell betydelse först när den är utpekad i sin helhet. 

Kristianstads flygplats, med anslutningar, har flera funktioner som gör att den 
fortsatt borde klassas som riksintresse. Flygplatsen är viktig för det regionala nä
ringslivet i nordöstra Skåne med omnejd med såväl nationella som internationella 
flygningar. Det finns även framtida utvecklingsmöjligheter av utrikestrafiken till 
länderna runt Södra Östersjön. 

Utöver detta har Sjöfartsverket sin Search & Resque Bas Syd på flygplatsen. Basen 
är en av fem i landet, där de andra ligger i Göteborg, Visby, Stockholm och Umeå. 
Cirka 300 flygningar genomförs årligen av samhällsviktiga aktörer på flygplatsen, 
såsom ambulansflyg, militärflyg, brandflyg, polis och Sjöfartsverket. Under våren 
2020 presenterades en rapport av Södra sjukvårdsregionen där flygplatsen i Kristi
anstad pekas ut som lämplig basort för en framtida ambulanshelikopter. Flygplat
sen kan även komma att vara av nationell strategisk betydelse i sydöstra Sverige 
vid framtida kriser och krig. 

Det borde tydliggöras i remissunderlaget vilka konsekvenser ett borttagande av 
riksintressestatusen kan få. 

Sänt till: 
Länsstyrelsen i Skåne 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

M-2020-2617 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 41 

Redovisning av livsmedelstillsyn 
Sommarverksamheter, 2020 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
genomförd livsmedelskontroll. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har under 2020 gjort inspektioner hos to
talt elva sommarverksamheter i Hässleholms kommun. Inspektionerna gjordes 
oanmälda och anmälda med hjälp av utvalda lagstiftningsområden som framgår av 
checklista i bilaga 2. Totalt sju av elva verksamheter fick avvikelser medan fyra 
klarade sig helt utan avvikelser. Tre sommarverksamheter har behövt lämna in åt
gärdsplaner. Efter inlämnande av åtgärdsplaner har miljöavdelningen kunnat kon
statera att tillräckliga åtgärder har vidtagits av verksamheterna. 
Miljöchef Torbjörn Håkansson föredrar ärendet. 

Sänt till: 
Miljöavdelningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

B 2021-000018 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§42 

Information från förvaltningen 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Förvaltningschef Helena Östling berättar att en ny bygglovschef har rekryterats. 

Miljöchef Torbjörn Håkansson informerar om personalförändringar på miljöav
delningen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

B 2019-000614 

Miljö- och sladsbyggnadsnämnden 

§43 

Ekonomi taxa, plan- och bygglagen, miljöbalken, 
livsmedelslagen med flera - återredovisning till 
kommunstyrelsen 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner miljö- och stadsbyggnadsförvalt
ningens översiktliga utvärdering och återredovisning av taxan och översänder den 
till kommunstyrelsen. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Björn Widmark (FV) deltar inte i beslutet. 

Beskrivning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2019 § 249, att anta justeringar gäl
lande plan- och bygglovstaxa, mät- och karttaxa samt att anta ändring av timtaxa 
gällande plan- och bygglovstaxan och taxor för miljö- och livsmedelstillsyn. Änd
ringarna började gälla från och med den 1 januari 2020. 

Kommunfullmäktige beslutade också att en taxeutvärdering skulle återredovisas 
till kommunstyrelsen senast den 31 maj 2021. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 16 mars 2021. F örvaltningschef Helena Östling föredrar ärendet. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

M-2021-51 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§44 

Skrivelser för kännedom 2021 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser för kän
nedom som inkommit till miljöavdelningen under perioden den 15 februari 2021 
till och med den 14 mars 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 15 februari 2021 till och med den 14 mars 2021 inkom föl
jande: 

• Ärende M-2019-1528. Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål ålägger en 
näringsidkare att betala företags bot med 50 000 kronor för att sedan 2012 be
drivit anmälningspliktig verksamhet med djurhållning på fastigheten Finja 5:5, 
utan att anmäla verksamheten till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

• Ärende M-2019-524 och M-2020-524. Riksenheten för miljö- och arbetsmil
jömål ålägger en näringsidkare att betala företagsbot med 15 000 kronor. Dels 
för att ha använt bekämpningsmedlet Starane 180 (Spitfire) på otillåtet sätt, 
dels för att ha förvarat ämnen på ett sätt som kan medföra skadlig förorening 
på fastigheten Skyrup 3:267. 

• Ärende M-2020-991. Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen Skåne 
meddelar Johanssons Berg i Heljalt AB slutliga villkor i tillstånd för täktverk
samhet på fastigheten Gumlösa 21:13. 

• Ärende M-2019-2491. Länsstyrelsen godkänner inlämnad redovisning av 
kalkningsbidrag för år 2020. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

M-2021-51 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 44 

• Ärende M-2020-721. Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet av be
slut om miljösanktionsavgift för att inte ha utfört kontroll av köldmedieaggre
gat på fastigheten Lyckåsa inom föreskriven kontrollperiod under 2018. 

• Ärende M-2020-3143. Länsstyrelsen avslår överklagandet av förbud att släppa 
ut avloppsvatten till befintlig avloppsanläggning tillhörande fastigheten Häst
veda 8:26. 

• Ärende M-2021-665. Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att utbetala 
229 313 kronor till Hässleholms kommun, med anledning av att lagen om till
fälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen förlängts. 

• Ärende M-2020-1914. Länsstyrelsen avslår överklagandet av beslut att utan 
åtgärd avsluta ärende om buller på fastigheten Kandidaten 5 från intilliggande 
discgolfbana. 

• Ärende M-2021-248. Länsstyrelsen har genomfört tillsyn av kommunens 
handläggning av tillståndsärenden enligt lag om tobak och liknande produk
ter. 

• Ärende M-2020-184. Mark- och miljööverdomstolen undanröjer mark- och 
miljödomstolens dom och återförvisar målet för fortsatt behandling gällande 
utdömande av vite för att inte ha följt föreläggande om åtgärder på fastig
heten Vanneberga 10:113. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

M-2021-52 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§45 

Delegationsbeslut 2021 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljöavdelningen under perioden den 15 februari 2021 till och med 
den 14 mars 2021, samt ett beslut (M-2021 -172) daterat 2021-02-12. 

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 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2021-03-24 
Diarienummer 

B 2021-000019 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 46 

Rapporter och delegationsbeslut 2021 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stads byggnadsnämnden tog del av personalärenden under februari, de
legationsbeslut under perioden 15 februari- 14 mars 2021 samt skrivelser för kän
nedom. 

Skrivelser för kännedom: 

• B 2021-000172, Verums-Hörlinge 4:6 (V erums-Hörlinge 1514), Länsstyrelsen 
överprövar inte miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om strandskydds
dispens. 

• B 2020-000702, Skeinge 1:1 (Skeinge 3106), Länsstyrelsen överprövar miljö
och stadsbyggnadsnämndens beslut om att ge strandskyddsdispens, avseende 
att ersätta nedbrunnen stuga med nytt fritidshus, inom strandskyddsområde. 

• B 2020-000861, Araslöv 44: 1, Strandskyddsdispens för nybyggnad av rörbro 
(TRV2020/75607), Länsstyrelsen finner inte skäl att överpröva miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens beslut om strandskyddsdispens. 

• BN 2018-00041 7, Övriga planprojekt, Kulturmiljöstrategier, kommunfull
mäktige beslutar följande: 
1. Föreliggande förslag till "Kulturmiljöstrategier för Hässleholms kommun" 
antas med de ändringar i form av tillägg som framgår nedan 
2. K.ulturmiljöstrategier genomförs i den mån och takt som är möjlig i förhål
lande till de ekonomiska resurserna i budgeten. 
3. Texten i vänsterkolumnerna i strategierna ska ändras från "kommunen ska 
verka för att" till "kommunen bör verka för att". 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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