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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(60) 

2020-06-24 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid 
Justerade paragrafer 

Underskrift Sekreterare 

Justerare 

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2020-06-24, kl. 13.00 - 16.20, 
ajournering 14.50 - 15.00 

Kenny Hansson (M), ordförande ( ej närvarande § 110) 
Paul Thurn (SD), 1:e vice ordförande (ej närvarande§ 114) 
Camilla Lindoff (S) 
Ann Olausson (S) 

Hans-Göran Hansson (MP) för Lars Olsson (C) 
Sievert Aronsson (L) för Erik Aberg-Linner (M) 
MikkelJönsson Vaerge (SD) för Cecilia Tönning (SD) 
Jonas Klein (FV) för Björn Widmark (FV) 

Helena Östling, förvaltningschef, Marie Nilsson, avdelningschef plan, 
Susanne Rönnefeldt Berg, avdelningschef administration, Torbjörn Håkansson, 
miljöchef, David Johansson, bygglovshandläggare, Eva Giinther, bygglovshandläg
gare, Anders Emgård, bygglovshandläggare, Emeli Magnusson, miljöinspektör. 
Maria Månsson Brink, översiktsplanarkitekt, Johan Pihel, GIS-ingenjör, 
Jonas Sjögren, GIS-ingenjör och Carina Koskinen, sekreterare 

Paul Thurn 

Måndagen den 29 juni 2020 kl. 08.00 på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
§§ 103 - 123 

Paul Thurn (§§ 103 - 113, 115 - 123) 

ans son (§§ 110 och 114) 



Hässleholms 
kommun 

Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-06-24 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2020-06-29 

Datum då anslaget tas ned: 2020-07-27 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift: 

d,,,./4-- ~ Sekreterare Carina Koskinen 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-24 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Fastställelse av föredragningslistan 

Artilleristen 4 (Logementsvägen 15), Hässleholm 
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 

Tormestorp 57:5 (Hallavägen 38) 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
och komplementbyggnad 

Hästveda 14:91 (Östra Tvärgatan 8) 
Bygglov för ändrad användning av gruppbostad 
till vårdcentral och förskola 

Hässleholm 88: 1 
Rivningslov för rivning av flerbostadshus och godsmagasin 

Hässleholm 88: 1 
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser, 
tidsbegränsat tom 2025-07-01 

Rya 1:12 (Rya 5367) 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Fabriken 3, Hässleholm 
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad till gym 
och kontor samt parkering, tidsbegränsat tom 2025-06-24 

Hemmeströ 2:50 (Lilla Hemmeströ 490) 
Förhandsbesked om nybyggnad av vikingaby 
(besöksverksamhet) 

Rådjuret 11, Tyringe 
Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, 
tillverkning av polyuretanprodukter 

Remiss - yttrande rörande remissen om Handlingsprogram 
för mandatperioden fram till 2022 enligt lag (2003:778) 
om skydd mot olyckor 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

§ 103 

§ 104 

§ 105 

§ 106 

§ 107 

§ 108 

§ 109 

§ 110 

§ 111 

§ 112 

§ 113 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

~äss;n~,~~RITrtl~ 
kommun 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Stoby 13:3 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 
Beslut om försiktighetsmått 

Remiss övrigt - Vattenskyddsområden 
- Galgbacken grundvattentäkt Yttrande över 
utkast till beslutsförslag till Länsstyrelsen i Skåne län 

Hässleholms energiuppföljning 2019 

Information från förvaltningen 2020 

V al av ledamot till kommunala tillgänglighetsrådet 

Ekonomi budgetuppföljning 2020, månadsuppföljning 

Personal delegationer 2020 

Skrivelser för kännedom 2020 

Delegationsbeslut 2020 

Rapporter och delegationsbeslut 2020 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering tl. !i<' r 
~{\17) 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

§ 114 

§ 115 

§ 116 

§ 117 

§ 118 

§ 119 

§ 120 

§ 121 

§ 122 

§ 123 
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i-fl~~ssG~r<'ll@P.tni~~ 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 103 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

Fastställelse av föredragningslistan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer föredragningslistan. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justeri~ Utdraget bestyrkes 
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i :c~~~!rinetl-ilo,~w~~~ 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000454 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 104 

Artilleristen 4 (Logementsvägen 15), Hässleholm 
Bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 

Beslut 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av flerbo
stadshus (20 lägenheter), komplementbyggnad och parkering samt marklov för 
fällning av 6 träd. 

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
gett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att kalla till tek
niskt samråd. Kontrollansvarig för byggprojektet är Rune Liljedahl. 

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 

Efter revidering av placeringen så att endast sex träd behöver fållas, istället för 
ursprungliga 15 träd, bedömer miljö- och stadsbyggnadsnämnden att åtgärden 
stämmer överens med detaljplanens syfte och att byggnaderna kommer att 
placeras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till stads- och landskaps bilden. 
Efter byggnation kommer därmed 17 marklovspliktiga t.räd att finnas kvar på 
fastigheten. Träden utanför fastigheten kommer inte att fållas eller påverkas av 
byggnationen. 

Vid en samlad bedömning bedömer miljö -och stadsbyggnadsnämnden att 
avvikelsen från detaljplanen är liten och förenlig med detaljplanens syfte (plan
och bygglagen, PBL, 9 kapitlet 31 b §). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer även att åtgärden inte är en sådan 
betydande olägenhet i den mening som avses i PBL, 2 kapitlet 9 §. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

6(60) 



Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 104 

Yrkanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000454 

Hans-Göran Hansson (MP), Sievert Aronsson (L) och Kenny Hansson (M) yrkar 
bifall till förvaltningens förslag. 

Jonas Klein (FV) yrkar avslag till förvaltningens förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer liggande förslag mot Jonas Kleins yrkande och finner att miljö
och stadsbyggnadsnämnden bifallit miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens för
slag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

G IF AB har den 20 april 2020 ansökt om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
(20 lägenheter), komplementbyggnad och anläggande av parkering samt marklov 
för fållning av sex träd på fastigheten Artilleristen 4 (Logementsvägen 15). 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan då sex marklovspliktiga träd behöver fål
las. Ansökan avsåg först en placering som innebar att upp till 15 träd skulle be
höva fållas. Enligt detaljplanen ska ny bebyggelse anpassas till befintliga skogs
dungar och skogsridåer så att dessa kan vara kvar. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfålle att yttra sig. Räddningstjänsten har ingen erinran. Övriga remissinstanser 
har inte inkommit med några synpunkter. Synpunkter har inkommit från sakägare 
(boende) på fastigheten Artilleristen 2 samt från fastighetsägaren till Artilleristen 2 
och 3. Efter inkomna synpunkter har byggnadernas placering reviderats så att 
endast sex träd kommer att behöva fållas. Sökanden har svarat på synpunkterna i 
en skrivelse daterad den 24 juni 2020. Förvaltningen bedömer att det finns förut
sättningar för att bevilja bygglov med stöd av PBL. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Jus~ \lclJ; Utdraget bestyrkes 
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Hä~s;~~tt~0,Hri1ru~ 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-'24 
Diarienummer 

B 2020-000454 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 104 

Avgift 

Avgift enligt taxa 2020 
Lov och startbesked: 106 391 kr 
Kommunicering: 2 9 56 kr 
Kungörelse: 38 kr (30 kr + moms 25 % ) 
Lägeskontroll: 2 958 kr 
Avgift enligt taxan: 112 343 kronor. 

Faktura översänds separat. 

Upplysningar 

Beslut om bygg-, rivnings- och marklov får verkställas först fyra veckor efter det 
att beslutet har kungjorts i Post- och Inrikes Tidningar. Efter startbesked getts får 
arbetet påbörjas på egen risk innan detta beslut har vunnit laga kraft. Vid ett över
klagande kan överprövande instans upphäva detta beslut. 

Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats 
inom fem år från dagen då beslutet om bygglov har vunnit laga kraft. 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden kommer att pröva förutsättningar för att ta ut 
en byggsanktionsavgift om åtgärden påbörjas innan nämnden har gett ett startbe
sked. Utstakning krävs för åtgärden. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Bolius Fastigheter AB 
Brf Artilleristen 4 i Hässleholm 
GIFAB 

 
 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justeri~ ~~ Utdraget bestyrkes 
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kon1mun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 104 

 
Skottenborg Flygaren AB 
Skottenborg P2 AB 

 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 

Utdraget bestyrkes 

Diarienummer 

B 2020-000454 
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HissMe~olit1ws 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Samrnanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000346 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 105 

Tormestorp 57:5 {Hallavägen 38) 
Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 
och komplementbyggnad 

Beslut 

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

Skäl för beslutet 

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

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

Yrkanden 

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

Beskrivning av ärendet 

 och  har den 13 mars 2020 ansökt om förhandsbe
sked för nybyggnad av ett enbostadshus med två våningar och en komplement
byggnad på fastigheten Tormestorp 57:5 (Hallavägen 38). Fastigheten är avstyckad 
sedan tidigare och har en yta på 1 527 m 2

• Ny tillfart ska anläggas från enskild väg 
1 norr. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Juste~ 
Utdraget bestyrkes 
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Hä~~~P.G1ihleDrri~B 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000346 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 105 

Föreslagen byggnation ligger utanför detaljplan men inom sammanhållen bebyg
gelse. Bebyggelsen väster om fastigheten omfattas av två avstyckningsplaner. Fas
tigheten omfattas av riksintresse friluftsliv, i grönplan för Hässleholm 2002 ingår 
den i värdefulla områden klass 2 och precis söder om fastigheten finns ett större 
fornlämningsområde, "område med fossil åkermark". Fastigheten ingår också i ett 
naturklass 3-område och kulturområde i Länsstyrelsens natur- och kulturmiljö
vårdsprogram. Arbete pågår med att ta fram en naturvårdsplan för Hässleholms 
kommun, i vilken aktuell fastighet kommer att ingå i ett klass 1-område för Gö
ingeåsen. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfälle att yttra sig. Miljöavdelningen har ingen erinran mot att positivt förhands
besked ges. Kommunekologen avstyrker att ett positivt förhandsbesked ges med 
hänsyn till de naturvärden som finns i området. Länsstyrelsen yttrar sig inte i detta 
skede. Synpunkter har inkommit från fastighetsägaren till Tormestorp 24:1 avse
ende att ytterligare byggnation befaras leda till problem med vattenförsörjning 
samt att ett tvåvåningshus inte anses passa in i området. Sökanden har bemött in
komna synpunkter och angett att de behöver ytan samtidigt som de vill bevara så 
mycket som möjligt av fastigheten obebyggd samt att byggnaden är placerat i den 
södra delen av fastigheten för att minska graden av insyn. Sökanden har yttrat sig 
över förvaltningens förslag till beslut i en skrivelse daterad den 31 maj 2020. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 1 juni 2020. Bygglovshandläggare David Johansson föredrar ärendet. 

Mi!Jö'- och stadsryggnadsflirvaltningens besluts.fiirslag: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott lämnar som förhandsbesked att 
bygglov inte kommer att kunna beviljas om en sådan ansökan lämnas in. 

Skål fiir det fiireslagna beslutet 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att åtgärden inte innebär att 
fastigheten används för det ändamål som den är mest lämpad för med hänsyn till 
beskaffenhet, läge och behov enligt 2 kap. 2 § plan- och bygglagen (PBL). På 
grund av naturvärdena som finns på fastigheten och i närområdet bedöms det 
allmänna intresset av att låta fastigheten förbli obebyggd och fortsatt vara en 
tillgänglig del av riksintresset för friluftsliv väga tyngre än det enskilda intresset av 
att uppföra en bostad enligt 2 kap. 1 och 4 § PBL. Byggnation på fastigheten 
bedöms inte heller vara lämplig med hänsyn till naturvärdena på platsen enligt 
2 kap. 6 § PBL. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Ju~ ~ 

Utdraget bestyrkes 
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~~~i!is;uetru@hTo~ 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000346 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 105 

På grund av fastighetens naturvärden och dess betydelse för friluftslivet bedöms 
inte byggnation på fastigheten vara lämplig enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, då mark
och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har betydelse från allmän 
synpunkt på grund av deras naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska 
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön. Behovet av 
grönområden i tätorter och i närheten av tätorter skall särskilt beaktas. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 93, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att lämna som förhandsbesked att bygglov kan bevil
jas om en sådan ansökan lämnas in. 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
föreslår miljö- och stadsbyggnadsnämnden att lämna som förhandsbesked att 
bygglov kan beviljas om en sådan ansökan lämnas in. 
Paul Thurn (SD) och Lars Olsson (C) yrkar bifall till Kenny Hanssons yrkande. 

Ordförande ställer beslutsförslagen mot varandra och finner att miljö- och stads
byggnadsnämndens arbetsutskott bifallit Kenny Hanssons yrkande. 

Avgift 

Avgift enligt taxa 2020 
Förhandsbesked 5 203 kr. Avgift sätts ned med 3/5 till 2 081 kr 
Kommunicering 2 956 kr. Avgift sätts ned med 3/5 till 1 182 kr 
Kungörelse 3 865 kr. (3 092 kr+ moms 25 %). Avgift sätts ned 
med 3/5 till 1 546 kr 

Summa avgift:4 809 kronor. Faktura översänds separat. 

Upplysningar 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Juste~ ~ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässiehoims 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 105 

Beslutet kan överklagas 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammånträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000346 

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

Sänt till: 
 

 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Just~ {tr Utdraget bestyrkes 
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Hä~~Delhi@31rtrns 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000089 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 106 

Hästveda 14:91 (Östra Tvärgatan 8) 
Bygglov för ändrad användning av gruppbostad 
till vårdcentral och förskola 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av 
gruppbostad till vårdcentral och förskola. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer att den prövade åtgärden innebär en 
sådan annan användning av mark eller vatten som utgör ett lämpligt komplement 
till den användning som har bestämts i detaljplanen (9 kap. 31 c § 2 pkt plan- och 
bygglagen, PBL). 

Yrkanden 

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

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun tekniska förvaltning har den 23 januari 2020 ansökt om 
permanent bygglov för ändrad användning av gruppbostad till vårdcentral och 
förskola på fastigheten Hästveda 14:91 (Östra Tvärgatan 8). Tidsbegränsade bygg
lov för detta har givits sedan 2006. 

Atgärden strider mot gällande detaljplan vad avser användningssätt, då tillåten an
vändning är bostads- samt småindustriändamål. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfalle att yttra sig. Miljöavdelningen har inga synpunkter. Räddningstjänsten har 
inget att erinra. Ingen erinran från grannar har inkommit. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Juste~ 
Utdraget bestyrkes 
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Hässlehi~RriW$ 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000089 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 106 

Miljö- och stadsbyggnadsfö1-valtningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 5 maj 2020. 

Mi/jii- och stadsryggnadsfa"rvaltningens flirslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott avslår ansökan om bygglov för 
ändrad användning av gruppbostad till vårdcentral och förskola. 

Skäl fo"r det fo"reslagna beslutet 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att ansökan inte är förenlig med 
detaljplanens syfte och att åtgärden inte är en sådan liten avvikelse som avses i 
9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL). Vidare bedöms förutsättningar för att 
bevilja bygglov med stöd av 9 kap. 31 c § PBL också saknas. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-05-13, § 89, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för ändrad användning av grupp
bostad till vårdcentral och förskola. 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott 
föreslår miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för ändrad använd
ning av gruppbostad till vårdcentral och förskola. 
Lars Olsson (C) instämmer i Kenny Hanssons yrkande. 

Ordförande ställer förvaltningens förslag mot Kenny Hanssons yrkande och fin
ner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden arbetsutskott bifallit Kenny Hanssons 
yrkande. 

Avgift 

Avgift enligt taxa 2020 
Lov: 7 280 kr. Avgiften sätts ned med 3/5 till 2 912 kr 
Startbesked: 23 934 kr. 
Kommunicering: 2 956 kr. Avgift sätts ned med 3/5 till 1 182 kr 
Kungörelse: 5 334 kr. Avgiften sätts ned med 3/5 till 2 134 kr 

Summa avgift: 30 162 kr. Faktura översänds separat. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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kommurw 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000089 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 106 

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

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, Hässleholms kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justeri~ ½~ Utdraget bestyrkes 
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. rläs,§Ce~CDims 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06,..24 
Diarienummer 

B 2020-000510 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 107 

Hässleholm 88:1 
Rivningslov för rivning av flerbostadshus och 
godsmagasin 

Beslut 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov för rivning av flerbo
stadshus och godsmagasin. 

2. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden fastställer kontrollplaner för rivning 
(daterade 2020-05-12 och 2020-05-14) och ger startbesked. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer sammanfattningsvis att ansökan om 
rivningslov uppfyller förutsättningarna för att beviljas enligt 9 kap. 34 § plan- och 
bygglagen, PBL. 

Reservationer 

Jonas Klein (FV) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar rivningslov 
för rivning av flerbostadshus och godsmagasin. 
Hans-Göran Hansson (MP) yrkar bifall till Paul Thurns förslag. 

Camilla Lindoff (S) yrkar att ärendet återremitteras för att få in yttrande från 
Trafikverket. 

Jonas Klein (FV) yrkar bifall till förvaltningens förslag. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Häsr;.leC,~M~7il!,; 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000510 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 107 

Omröstning 

Ordförande ställer förslaget om återremiss mot att ärendet avgörs idag och finner 
att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat att avgöra ärendet idag. 

Ordförande ställer sedan Paul Thurns yrkande, med bifall av 
Hans-Göran Hansson, mot förvaltningens förslag, med bifall av Jonas Klein, 
och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit Paul Thurns yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommuns tekniska förvaltning har den 22 april 2020 ansökt om riv
ningslov för rivning av flerbostadshus (Gula villan) och godsmagasin (Hjortska 
magasinet) på fastigheten Hässleholm 88:1. Byggnaderna är placerade i närheten 
av det större godsmagasin som brann i augusti 2019. 

Fastigheten omfattas av detaljplan som anger användningssättet till Tj; järnvägsän
damål. Den innehåller inga bestämmelser om bevarande- eller skyddsvärde. En 
rivning av byggnaderna är därför planenlig, men så är även ett bevarande av bygg
naderna. Inte heller översiktsplanen eller den fördjupade översiktsplanen innebär 
hinder mot rivning. I kulturmiljöplanen för Hässleholms stad, som är under fram
tagande, kommer Hjortska magasinet att vara utpekat som bevarandevärt. Bedöm
ningen avseende Gula villan är inte klar i skrivande stund. Avståndet till järnvägen, 
som är av riksintresse, varierar mellan 25 - 60 meter. En ansökan om tidsbegrän
sat bygglov i fem år för parkering på den plats där de nu aktuella byggnaderna 
finns har inkommit. Denna ansökan är planstridig. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfälle att yttra sig. Miljöavdelningen har ingen erinran mot att rivningslov bevil
jas. Bebyggelseantikvarien avstyrker att rivningslov beviljas. Regionmuseet i Skåne 
har gjort en utredning av kulturvärden gällande nu aktuella byggnader, och bedö
mer att inget hinder för rivning finns. 

Sökanden har bemött inkomna synpunkter från bebyggelseantikvarien och hänvi
sar till Regionmuseets utredning som bedömer att något hinder för rivning inte 
föreligger. Förvaltningen bedömer att det saknas förutsättningar för att bevilja riv
ningslov med stöd av 9 kap. 34 § PBL. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Juste~ ~ 
Utdraget bestyrkes 
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HässlehGlms 
i<ommurw 

SAM11ANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000510 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 107 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 26 maj 2020. Bygglovshandläggare David Johansson föredrar ärendet. 

Mi!Jö·- och stadsryggnadsflirvaltningens flirslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår ansökan om rivningslov för rivning av flerbo
stadshus och godsmagasin. 

Skäl fa'r det fo'reslagna beslutet: 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att de nu aktuella byggnaderna 
tillsammans utgör en värdefull miljö ur ett lokalhistoriskt perspektiv, då de berät
tar om Hässleholms grundande och dess historia som järnvägsknutpunkt. Att be
vara den äldre och historiska bebyggelse som finns kvar och som också är sällsynt 
i Hässleholm, bedöms som än viktigare när viss del av den bebyggelsen redan för
svunnit i och med branden i godsmagasinet i augusti 2019. Förutsättningarna för 
rivningslov i plan- och bygglagen (PBL) omfattar inte enbart sådana byggnader 
som är särskilt värdefulla och som därför specialregleras i 8 kap. 13 § PBL (förbud 
mot förvanskning), utan även byggnader som inte har detta kvalificerade värde 
från bevarandesynpunkt. Lokala överväganden bör tillmätas den största betydelse 
i frågan om vad som är kulturhistorisk värdefull bebyggelse. Med stöd av 9 kap. 
34 § PBL bedömer förvaltningen att rivningslov inte ska ges med hänsyn till bygg
nadernas lokalhistoriska värde. Vid en avvägning mellan det enskilda intresset av 
rivning och det allmänna intresset av att bevara byggnaderna för framtida generat
ioner bedömer förvaltningen att det allmänna intresset väger tyngre enligt 2 kap 1 
§ PBL. 

Avgift 

Avgift enligt taxa 2020: 
Lov och startbesked: 10 406 kr 
Kommunicering: 118 kr 
Kungörelse: 38 kr (30 kr+ moms 25 %) 
Avgift enligt taxan: 10 562 kronor. 

Faktura översänds separat. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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HässtehCll~l1'~§ 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000510 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 107 

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 ar
betet påbörjas på egen risk innan detta beslut har vunnit laga kraft. Vid ett överkla
gande kan överprövande instans upphäva detta beslut. 

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

Om en förorening upptäcks på fastigheten är ni skyldiga att genast underrätta miljö
och stadsbyggnadsförvaltningen. Om en förorening ska saneras ska detta anmälas 
till miljö- och stadbyggnadsförvaltningen senast 6 veckor innan arbetet med sane
ringen påbörjas. 

Om avfall uppstår i samband med rivningen, till exempel betong, schaktmassor, te
gel eller något annat material och detta ska användas till någon form av anlägg
ningsändamål kan detta vara en anmälnings- eller tillståndspliktig verksamhet. Kon
takta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen för att få reda på vad som gäller. 

När byggnadsverken är rivna ska ni anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadsför
valtningen för kontroll av att det stämmer med givet lov och startbesked. 

Använd bifogad blankett för slutbesked. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, Hässleholms kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

20(60) 



HässlehoUms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000353 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 108 

Hässleholm 88:1 
Bygglov för anordnande av parkeringsplatser, 
tidsbegränsat tom 2025-07-01 

Beslut 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar tidsbegränsat bygglov för 
anordnande av parkeringsplatser till och med 2025-07-01. 

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 

Atgärden är planstridig då marken är avsedd för järnvägsändamål och inte parke
ring, men eftersom ett allmänt intresse tillgodoses stöds ett tidsbegränsat lov av 
plan- och bygglagen 9 kapitlet 33§. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP) yrkar att bygglov för anordnande av parkeringsplat
ser, tidsbegränsat till och med 2025-07-01 beviljas. 
Paul Thurn (SD), Sievert Aronsson (L) och Kenny Hansson (M) yrkar bifall till 
Hans-Göran Hanssons yrkande. 

Jonas Klein (FV) yrkar avslag till beviljande av bygglov för anordnande av parke
ringsplatser. 

Omröstning 

Ordförande utser arbetsutskottets förslag som huvudförslag och ställer därefter 
förvaltningens förslag mot Jonas Kleins förslag för att utse motförslag. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Ju~ ~ 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleh(,)Mn·w!i 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Diarienummer 

2020-06-24 • B 2020-000353 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 108 

Ordförande finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden utser förvaltningens för
slag utses till motförslag. 

Ordförande ställer därefter Hans-Göran Hanssons yrkande mot förvaltningens 
förslag och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden bifallit 
Hans-Göran Hanssons yrkande. 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen, Hässleholms kommun har den 16 mars 2020 ansökt om 
bygglov för anordnande av parkeringsplatser, tidsbegränsat till och med 
den 1 juli 2025 på fastigheten Hässleholm 88: 1. 

Atgärden strider mot gällande detaljplan. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
har gett berörda myndigheter och sakägare tillfälle att yttra sig, både med direktut
skick och kungörelse i lokaltidningen Norra Skåne. Ingen erinran har kommit in 
(3 juni 2020). Dock har Trafikverket begärt förlängd svarstid till den 17 juni 2020. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 3 juni 2020. 

Mi/jö·- och stads01ggnadsfo'rvaltningens fa'rslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ger Paul Dettwiler eller annan 
bygglovshandläggare på förvaltningen delegation att besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för anordnande av parke
ringsplatser, tidsbegränsat till och med 2025-07-01. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 98, miljö
och stadsbyggnadsnämnden att ge Paul Dettwiler eller annan bygglovshandläggare 
på förvaltningen delegation att besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för anordnande av parke
ringsplatser, tidsbegränsat tom 2025-07-01. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 108 

Avgift 

Avgift enligt taxa 2020 
Lov och s tartbesked: 7 280 kr 
Kommunicering: 2 9 56 kr 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 

Kungörelse: 3 092 kr(+ moms 25%: 773 kr 
Avgift enligt taxan: 14 101 kronor 

Faktura översänds separat 

Upplysningar 

Diarienummer 

B 2020-000353 

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

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

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, Hässleholms kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Juste~ ru- Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000351 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 109 

Rya 1: 12 (Rya 5367) 
Bygglov för nybyggnad av fritidshus 

Beslut 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av fritidshus. 

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnads
förvaltningen gett ett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer 
att kalla till ett tekniskt samråd. Kontrollansvarig för projektet är Göran Svensson. 

Skäl för beslutet 

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

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

Beskrivning av ärendet 

 och  har den 16 mars 2020 ansökt om bygg
lov för nybyggnad av fritidshus på fastigheten Rya 1:12 (Rya 5367). Denna bygg
lovsansökan inkluderar även lokaliseringsprövning då bygglovsansökan inte före
gåtts av ett förhandsbesked. 

Föreslagen byggnation ligger utanför ett område med detaljplan eller områdes
bestämmelser. 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000351 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 109 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 3 juni 2020. Bygglovshandläggare David Johansson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

1. Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 97, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av fritidshus. 

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnads
förvaltningen gett ett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer 
att kalla till ett tekniskt sam-råd. Kontrollansvarig för projektet är Göran 
Svensson. 

Avgift 

Enligt taxa 2020: 
Lov och startbesked: 18 106 kr 
Kommunicering: 2 956 kr 
Kungörelse: 30 kr (+8 kr moms 25%) 
Lägeskontroll: 1 365 kr 
Avgift enligt taxan: 22 465 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. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hissieh,I>lms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000351 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 109 

Utsättning skall utföras av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens personal eller 
extern sakkunnig som har mätningsteknisk färdighet enligt Lantmäteriets rekom
mendationer eller blivit godkänd av miljö- och stadsbyggnadsnämnden. Ansökan 
om behörighet för husutstakning ska vara godkänd av miljö- och stadsbyggnads
förvaltningen innan arbete påbörjas. Anmälan om vem som utför husutstakningen 
ska göras inför varje uppdrag. 

Efter utfört arbete ska inmätningsdata lämnas in till miljö- och stadsbyggnadsför
valtningen omgående. Redovisade data skall motsvara inmätningspunkt på profil
bräda, i Sweref 99 13 30 och RH 2000. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
 

 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hä~~lehC'i1mt1~ 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000520 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 110 

Fabriken 3, Hässleholm 
Bygglov för ändrad användning av industribyggnad 
till gym och kontor samt parkering, tidsbegränsat 
t o m 2025-06-24 

Beslut 

1. Miljö- och stads byggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av 
industribyggnad till gym och kontor samt parkering, tidsbegränsat till och med 
2025-06-24 . 

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

3. Följande handlingar krävs för att slutbesked ska kunna ges: 

Begäran om slutbesked från byggherren samt intyg från brandsakkunnig om 
utförda och godkända brandskyddsåtgärder enligt brandskyddsbeskrivningen. 

Skäl för beslutet 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan vad avser ändamålet gymverksamhet och 
kontor samt parkering där planen anger småindustriändamål, Jm. 

För en åtgärd som uppfyller någon eller några men inte alla förutsättningar enligt 
30-32 a §§ PBL får ett tidsbegränsat bygglov ges, om sökanden begär det och 
åtgärden avses att pågå under en begränsad tid. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bedömer även att åtgärden inte är en sådan 
betydande olägenhet i den mening som avses i PBL, 2 kapitlet 9 §. 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Kenny Hansson (M) i handläggningen av detta ärende. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 110 

Yrkanden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000520 

Hans-Göran Hansson (11P) och Jonas Klein (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets 
förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Agerum Fabriken 3 AB har genom  den 24 april 2020 ansökt om 
bygglov för ändrad användning av industribyggnad till gym och kontor samt par
kering, tidsbegränsat till och med den 24 juni 2025 på fastigheten Fabriken 3. An
sökan är en förlängning av tidsbegränsat lov fem år med gym som beslutades av 
nämnden den 12 maj 2015. Ansökan avser även kontorsverksamhet på våning två 
samt tillhörande parkering till verksamheterna som inte prövats tidigare. 

Enligt inlämnade handlingar kommer verksamheten som ska bedrivas utgöras av 
gymträning för medlemmar med öppettider kl. 05:00-24:00. Kontorsverksamheten 
har öppet kl. 08:00-17 :00. Parkeringsplatser för verksamheterna finns inom fastig
heten. Övriga lokaler ändrar inte användning utan används för småindustriända
mål som överensstämmer med detaljplanen. 

Åtgärden strider mot gällande detaljplan som anger småindustriändamål, Jm. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfälle att yttra sig. Synpunkter har inkommit från Räddningstjänsten och från 
Trafikverket. Yttrandena biläggs tjänsteskrivelsen. Ett yttrande angående verksam
heterna och tillgänglighet har inkommit från sökanden den 3 juni 2020. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 1 juni 2020. Bygglovshandläggare Eva Giinther föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

1. Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 94, att 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för ändrad användning av 
industri-byggnad till gym och kontor samt parkering, tidsbegränsat till och med 
2025-06-24 . 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Juste~ \~cu Utdraget bestyrkes 
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Hässleh@Bmr~s; 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000520 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 110 

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

3. Följande handlingar krävs för att slutbesked ska kunna ges: 

Begäran om slutbesked från byggherren samt intyg från brandsakkunnig om 
utförda och godkända brandskyddsåtgärder enligt brandskyddsbeskrivningen. 

Avgift 

Avgift enligt taxa 2020: 
Lov och startbesked: 24 997 kr 
Kommunicering: 1 064 kr 
Kungörelse: 38 kr 
Avgift enligt taxan: 26 099 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 och startbeskedet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från dagen då beslutet om bygglov har vunnit laga 
kraft. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Agerum Fabiken 3 AB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hi5:is6 E·hi ~ i ,'Vlls 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000540 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 111 

Hemmeströ 2:50 (Lilla Hemmeströ 490) 
Förhandsbesked om nybyggnad av vikingaby 
(besöksverksamhet) 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden återremitterar ärendet till miljö- och stadsbygg
nadsförvaltningen för fortsatt handläggning. 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen för fortsatt 
handläggning. 
Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S) och Sievert Aronsson (L) yrkar bifall till 
Paul Thurns förslag. 

Omröstning 

Ordförande ställer Paul Thurns yrkande om återremiss mot att ärendet ska avgö
ras i dag och finner att miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutat att återremit
tera ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

 har den 29 april 2020 ansökt om förhandsbesked om nybyggnad av 
vikingaby (besöksverksamhet) på fastigheten Hemmeströ 2:50 (Lilla Hemmeströ 
490). 

Föreslagen byggnation ligger utanför ett område med detaljplan eller områdesbe
s tämmelser. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare 
tillfälle att yttra sig. Erinran har inkommit från ett flertal fastighetsägare längs med 
tilltänkt tillfartsväg. Sökande har getts möjlighet att bemöta föreslaget beslut samt 
inkomna yttrande. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Juster~ ~,tf Utdraget bestyrkes 
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kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06.:.24 
Diarienummer 

B 2020-000540 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 111 

Mi!Jo·- och stadsryggnadsfliroaltningens fiirslag till beslut: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämnden avslår med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygg
lagen (2010:900), PBL ansökan om förhandsbesked avseende bygglov för nybygg
nad av vikingaby för besöksverksamhet på fastigheten Hemmeströ 2:50. 

Skäl fa'r det fiireslagna beslutet: 
Plan- och bygglagen 2 kap 5§ 3 pkt kräver att vid planläggning och i ärenden om 
bygglov eller förhands besked ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till 
mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till möjligheterna att ordna trafik, 
tillfartsvägarnas beskaffenhet bedöms inte ge möjligheter till en tillfredställande 
trafikmiljö. 

Sänt till: 
 

 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hä~~lehGlr.i.$ 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 -
Diarienummer 

M-2020-1376 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 112 

Rådjuret 11, Tyringe 
Överlåtelse av tillsyn enligt miljöbalken, 
tillverkning av polyuretanprodukter 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att fatta följande 
beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen i Skåne Län hemställa om att 
länsstyrelsen överlåter den operativa tillsynen enligt miljöbalken över SwedSafe 
AB på fastigheten Rådjuret 11 till Hässleholms kommun. 

Verksamheten har tillstånd för tillverkning av högst 500 ton polyuretanprodukter 
(hörselskyddsproppar) per kalenderår på fastigheten Rådjuret 11 i Hässleholms 
kommun. 

Skäl för beslutet 

Enligt 1 kap 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) får en statlig operativ 
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd. 

Beskrivning av ärendet 

SwedSafe AB har den 14 maj 2020 beviljats tillstånd för tillverkning av högst 500 
ton polyuretanprodukter (hörselskyddsproppar) per kalenderår på fastigheten 
Rådjuret 11 i Hässleholms kommun. Kommunen har sedan tidigare tillsynen över 
verksamheten, då den omfattades av anmälningsplikt. Kommunen hemställer om 
att fortsatt tillsyn överlåts till kommunen. 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Häas~s~oRMs 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum Diarienummer 

2020-06-24 M-2020-1376 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 112 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 101, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att föreslå kommunfullmäktige att fatta föl
jande beslut: 

Kommunfullmäktige beslutar att hos Länsstyrelsen i Skåne Län, under förutsätt
ning att länsstyrelsens tillståndsbeslut med diarienummer 551-5414-2019 vinner 
laga kraft, hemställa om att länsstyrelsen överlåter den operativa tillsynen enligt 
miljöbalken över SwedSafe AB på fastigheten Rådjuret 11 till Hässleholms kom
mun. 

Verksamheten har tillstånd för tillverkning av högst 500 ton polyuretanprodukter 
(hörselskyddsproppar) per kalenderår på fastigheten Rådjuret 11 i Hässleholms 
kommun. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering ~ !IM--- Utdraget bestyrkes 
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Hässlehoims 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

M-2020-1449 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 113 

Remiss - yttrande rörande remissen om 
Handlingsprogram för mandatperioden fram till 2022 
enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden lämnar följande yttrande till Räddningstjänsten 
i Hässleholms kommun (Dnr: R TJ 2020/7-1) avseende remissen om Handlings
program för mandatperioden fram till 2022 enligt lag (2003:778) om skydd mot 
olyckor: 

Yttrande 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (nämnden) anser att aktuellt handlingspro
gram i grunden är bra och välskriven, men att hänsyn till och skydd av vår miljö 
dessvärre lyser med sin frånvaro. 

Nämnden vill inledningsvis uppmärksamma Räddningstjänsten att miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen under kontorstid har en god bemanning och kompe
tens avseende miljöpåverkan vid utsläpp från olyckor. Detta ska ses som en värde
full del av kommunens totala möjlighet att minska riskerna för en negativ påver
kan på hälsa och miljö i samband med olyckor. Kompetensen avser främst utsläpp 
som sker till mark och vatten, men i viss mån även utsläpp till luft genom ett sam
arbete med övriga kommuner i Skåne. Nämnden är av åsikten att det bör föras in i 
handlingsplanen att Räddningstjänsten ska hålla en tät dialog med miljöavdel
ningen vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i samband med olyckor, om det 
föreligger risk för utsläpp till mark och vatten (både yt- dag-, och grundvatten). 
Utanför kontorstid ska kontakt tas direkt med miljöchefen. 

Nämnden förordar att ett enskilt möte hålls mellan Räddningstjänsten och miljö
avdelningen för att mer i detalj komma fram till hur samarbetet ska se ut samt när 
en kontakt bör tas i samband med olycka och när kontakten kan ersättas med in
terna rutiner hos Räddningstjänsten. 

I handlingsprogrammet saknar nämnden uppkomna miljöskador i den riskbild 
som beskrivs i kapitel 2.2. Dessvärre är ofta miljöskada en effekt av bränder ge
nom utsläpp till luft, men de uppstår även till följd av brandrester och släckvatten. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justerin~ 1/tt- Utdraget bestyrkes 
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ff ässDehoims 
ko1-nmun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

M-2020-1449 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 113 

Vid en brand ska miljön beaktas på samma vis som egendomsskador varför val av 
släckmedel och hantering av släckvatten är en väsentlig del av riskbilden. 

Nämnden anser att ett inriktningsmål under kapitel 2.3 ska läggas till enligt föl
jande: "Förmågan att hantera en uppkommen brand på ett miljömedvetet sätt ska 
öka." Detta inbegriper ett aktivt val av släckmedel och hur släckvattnet hanteras 
för att minska påverkan på markmiljö, ytvatten, spillvatten, dagvatten och grund
vatten. 

Även i kapitel 3 i handlingsprogrammet, rörande trafikolyckor, saknas miljö
aspekten i de fall där utsläpp kan ske till omgivningarna. Detta kan uppkomma 
dels vid brand i samband med trafikolycka, dels vid läckage på drivmedels tank i 
samband med trafikolyckor, inte heller trafikolyckor som har utsläpp från last tas 
upp. Utsläpp från last kan till exempel vara skadade gasbehållare eller tank på 
släpp. 

Nämnden vill även i detta kapitel föra in ett inriktningsmål enlig följande: "För
mågan att hantera en trafikolycka, på väg eller räls, på ett miljömedvetet sätt ska 
öka." 

Slutligen vill nämnden uppmärksamma Räddningstjänsten på att det är Rädd
ningstjänsten som har ansvaret för att miljöskadan minimeras utifrån de förut
sättningar som finns i samband med den enskilde olyckan. 

Beträffande den presenterade risk- och sårbarhetsanalysen har nämnden inte 
möjlighet att granska samhällsviktiga samhällsfunktioner då denna lista är sekre
tessbelagd. Nämnden vill dock påpeka att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen 
och den specifika GIS-kompetens och kompetens avseende miljöpåverkan vid ut
släpp som förvaltningen besitter är en samhällsviktig funktion utöver det som re
dan listats i tabell 1. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har getts möjligheten att yttra sig över Hand
lingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Yttrandet ska vara 
Räddningstjänsten tillhanda den 12 juni 2020, men anstånd har medgivits till 
den 6 juli 2020. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässle~olms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

M-2020-1449 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 113 

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska kommunen upprätta ett hand
lingsprogram för skydd mot olyckor och detta ska beslutas av kommunfullmäktige 
en gång per mandatperiod. Handlingsprogrammet ska utformas i samråd med be
rörda myndigheter och kommuner som kommunen samverkar med. Nu remitte
rad handlingsplan avser mandatperioden fram till 2022. 

Remissen består av handlingsprogram, samt bilagorna risk- och sårbarhetsanalys, 
förebyggande verksamhet och operativ verksamhet. 

Handlingsprogrammet beskriver i huvudsak räddningstjänstens verksamhet men 
berör miljö- och stadsbyggnadsnämndens verksamhet genom dess förvaltning. 
Beröringspunkterna är främst utsläpp till vår närmiljö i samband med brand eller 
utsläpp av ämnen i samband med olycka. Vidare berörs nämndens arbete i sam
band med stadsplanering och bygglov. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-06-1, § 102, miljö
och stadsbyggnadsnämnden besluta att lämna följande yttrande till Räddnings
tjänsten i Hässleholms kommun (Dnr: RTJ 2020/7-1) avseende remissen om 
Handlingsprogram för mandatperioden fram till 2022 enligt lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor. 

Yttrande 
Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen (nämnden) anser att aktuellt handlingspro
gram i grunden är bra och välskriven, men att hänsyn till och skydd av vår miljö 
dessvärre lyser med sin frånvaro. 

Nämnden vill inledningsvis uppmärksamma Räddningstjänsten att miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen under kontorstid har en god bemanning och kompe
tens avseende miljöpåverkan vid utsläpp från olyckor. Detta ska ses som en värde
full del av kommunens totala möjlighet att minska riskerna för en negativ påver
kan på hälsa och miljö i samband med olyckor. Kompetensen avser främst utsläpp 
som sker till mark och vatten, men i viss mån även utsläpp till luft genom ett sam
arbete med övriga kommuner i Skåne. Nämnden är av åsikten att det bör föras in i 
handlingsplanen att Räddningstjänsten ska hålla en tät dialog med miljöavdel
ningen vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen i samband med olyckor, om det 
föreligger risk för utsläpp till mark och vatten (både yt- dag-, och grundvatten). 
Utanför kontorstid ska kontakt tas direkt med miljöchefen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 113 

Nämnden förordar att ett enskilt möte hålls mellan Räddningstjänsten och miljö
avdelningen för att mer i detalj komma fram till hur samarbetet ska se ut samt när 
en kontakt bör tas i samband med olycka och när kontakten kan ersättas med in
terna rutiner hos Räddningstjänsten. 

I handlingsprogrammet saknar nämnden uppkomna miljöskador i den riskbild 
som beskrivs i kapitel 2.2. Dessvärre är ofta miljöskada en effekt av bränder ge
nom utsläpp till luft, men de uppstår även till följd av brandrester och släckvatten. 

Vid en brand ska miljön beaktas på samma vis som egendomsskador varför val av 
släckmedel och hantering av släckvatten är en väsentlig del av riskbilden. 

Nämnden anser att ett inriktningsmål under kapitel 2.3 ska läggas till enligt föl
jande: "Förmågan att hantera en uppkommen brand på ett miljömedvetet sätt ska 
öka." Detta inbegriper ett aktivt val av släckmedel och hur släckvattnet hanteras 
för att minska påverkan på markmiljö, ytvatten, spillvatten, dagvatten och grund
vatten. 

Även i kapitel 3 i handlingsprogrammet, rörande trafikolyckor, saknas miljöa
spekten i de fall där utsläpp kan ske till omgivningarna. Detta kan uppkomma dels 
vid brand i samband med trafikolycka, dels vid läckage på drivmedelstank i sam
band med trafikolyckor, inte heller trafikolyckor som har utsläpp från last tas upp. 
Utsläpp från last kan till exempel vara skadade gasbehållare eller tank på släpp. 

Nämnden vill även i detta kapitel föra in ett inriktningsmål enlig följande: "För
mågan att hantera en trafikolycka, på väg eller räls, på ett miljömedvetet sätt ska 
öka." 

Slutligen vill nämnden uppmärksamma Räddningstjänsten på att det är Rädd
ningstjänsten som har ansvaret för att miljöskadan minimeras utifrån de förutsätt
ningar som finns i samband med den enskilde olyckan. 

Beträffande den presenterade risk- och sårbarhetsanalysen har nämnden inte möj
lighet att granska samhällsviktiga samhällsfunktioner då denna lista är sekretessbe
lagd. Nämnden vill dock påpeka att miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen och 
den specifika GIS-kompetens och kompetens avseende miljöpåverkan vid utsläpp 
som förvaltningen besitter är en samhällsviktig funktion utöver det som redan 
listats i tabell 1. 

Sänt till: Räddningstjänsten 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

M-2020-231 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 114 

Stoby 13:3 
Anmälan av miljöfarlig verksamhet 
Beslut om försiktighetsmått 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden förelägger FMCK Hässleholm, med organisa
tionsnummer 16802461-5935, att i verksamheten FMCK Hässleholm Nord vidta 
följande försiktighetsmått: 

1. Verksamheten ska, om inte annat följer av föreläggandet, bedrivas i enlighet 
med inkommen anmälan. 

2. Verksamheten ska bedrivas så att riktvärden i Naturvårdsverkets allmänna råd 
(NFS 2004: 16) om buller från motorsportbanor, halkövnings banor och banor för 
provning av motorfordon inte överskrids, se bilaga 5. 

3. I anslutning till verksamhetsområdet enligt bilaga 3 ska det finnas tillgång till sa
neringsutrustning för omhändertagande av mindre utsläpp av olja, drivmedel och 
kemikalier. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt på plats. Vid större utsläpp 
ska miljö- och stadsbyggnadskontoret underrättas enligt 6 § Förordningen 
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

4. Tankning av fordon får endast ske på miljömatta eller tätt underlag. 

5. All hantering och förvaring av drivmedel och kemiska produkter ska ske på ett 
sådant sätt att eventuella läckage och spill inte riskerar att spridas till omgivande 
mark- eller vattenområde. 

6. Om klagomål på verksamheten inkommer till FMCK Hässleholm skall dessa 
rapporteras till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

7. Endurokörning inom verksamhetsområdet får inte ske närmare än 650 meter 
från närmaste bostad. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

M-2020-231 

Hässlehoims -
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 114 

8. Verksamheten får endast bedrivas onsdagar mellan klockan 17.00-20.00 och 
lördagar mellan klockan 10.00-14.00. Verksamheten får inte ske på allmänna helg
dagar och helgaftnar så som: Nyårsafton och -dagen, trettondag jul, påskafton, 
påskdagen, första maj, Kristi himmelfärdsdag, nationaldagen, pingstafton, mid
sommarafton och -dagen, alla helgons dag och julafton och -dagen. 

9. V erksamhetsutövaren är ansvarig att vidta de åtgärder som krävs för att före
bygga att banan används för körning av motorfordon utöver tillåtna körtider. 

10. Körning får inte ske i fornlämningsområden inom verksamhetsområdet som 
är markerade med rött i bilaga 1. 

11. Tillfartsvägen till verksamhetsområdet som är markerad i bilaga 2 får inte trafi
keras av de enduromotorcyklar som ska träna eller tävla inom anmält verksam
hetsområde. 

12. Endast tävlingar av typen "klubbtävlingar" får arrangeras på verksamhetsom
rådet. Antalet startande under en klubbtävling får inte överstiga 40 stycken. Täv
lingar får endast ske på ordinarie körtider. 

13. Verksamheten får bedrivas på Stoby 13:3 med flera i två (2) år från det att be
slutet vunnit laga kraft. Beslutet innebär ingen rätt att utnyttja annans mark utan 
medgivande från berörd fastighetsägare. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbygg
nadsnämnden besluta att FMCK Hässleholm ska betala 29 120 kronor i avgift för 
handläggning av detta ärende och 2 091 kronor för kungörelse av anmälan i tid
ningen Norra Skåne. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
den 4 juni 2020 vad gäller skäl för beslut, utredning i ärendet samt möjlighet att 
överklaga. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering 'f/}- Utdraget bestyrkes 
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Skäl för beslutet 

Beslutet tas med stöd av 2 kap. 2, 3, 6 och 7 §§, 26 kap. 9, 19 och 21 §§ miljöbal
ken (1998:808) (MB), 25 § förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
(1998:899) (FMH), 30 kap. 3 § miljöprövningsförordning (2013:251) (MPF), 6 § 
Förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll (FVE) samt 17 
och 18 §§ taxa för Hässleholms kommuns prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(taxan). 

Jäv 

På grund av jäv deltar inte Paul Thurn (SD) i handläggningen av detta ärende. 

Yrkanden 

Hans-Göran Hansson (MP), Camilla Lindoff (S), Ann Olausson (S), 
SievertAronsson (L), Kenny Hansson (M), MikkelJönsson Vaerge (SD) och 
Jonas Klein (FV) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. 

Beskrivning av ärendet 

Den 26 februari 2020 inkom FMCK Hässleholm med en anmälan om miljöfarlig 
verksamhet på fastigheten Stoby 13:3 med flera. Ansökan kompletterades 
den 12 mars 2020 med bullerutredning. 

Den 16 mars 2020 träffades FMCK Hässleholm och miljö- och stadsbyggnadsför
valtningen (MSF) för samråd. Begäran om komplettering av anmälan skickades till 
FMCK Hässleholm. 

Den 1 7 mars 2020 inkom komplettering gällande fornlämningar på området. 

Den 23 mars 2020 skickades en uppdaterad anmälan. Anmälan kompletterades 
den 25 mars 2020 med ny bullerutredning och egenkontroll. 

Den 2 april 2020 skickades anmälan till länsstyrelsen i Skåne samt till berörda när
boende för möjlighet till yttrande. Den 3 april 2020 kungjordes anmälan i Norra 
Skåne. Yttrandetiden var till den 24 april 2020. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Den 9 april 2020 skickades anmälan för yttrande till tekniska förvaltningen och 
miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens bygglovsavdelning. 

Den 16 och 23 april 2020 inkom tekniska förvaltningen med sina yttranden. 

Den 23 april inkom bygglovsavdelningen med sitt yttrande. 

Den 29 april 2020 skickades inkomna yttranden för kommunicering till FMCK 
som inkom med ett svar den 6 maj 2020. 

Den 12 maj 2020 godkände tekniska nämnden nyttjanderättsavtal för Stoby 13:3 
med flera med FMCK Hässleholm. Tekniska förvaltningen hade av tekniska 
nämnden fått i uppdrag att hitta en lämplig affärsuppgörelse för den permanenta 
lokaliseringen på Torsjö, se protokoll 2020-02-27 §15. 

Den 28 maj 2020 inkom Länsstyrelsen i Skåne med sitt yttrande. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 4 juni 2020. Miljöinspektör Emeli Magnusson föredrar ärendet. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 103, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att förelägga FMCK Hässleholm, med organi
sationsnummer 16802461-5935, att i verksamheten FMCK Hässleholm Nord 
vidta följande försiktighetsmått: 

1. Verksamheten ska, om inte annat följer av föreläggandet, bedrivas i enlighet 
med inkommen anmälan. 

2. Verksamheten ska bedrivas så att riktvärden i Naturvårdsverkets allmänna råd 
(NFS 2004:16) om buller från motorsportbanor, halkövningsbanor och banor för 
provning av motorfordon inte överskrids, se bilaga 5. 

3. I anslutning till verksamhetsområdet enligt bilaga 3 ska det finnas tillgång till sa
neringsutrustning för omhändertagande av mindre utsläpp av olja, drivmedel och 
kemikalier. Absorptionsmedel ska finnas lättillgängligt på plats. Vid större utsläpp 
ska miljö- och stadsbyggnadskontoret underrättas enligt 6 § Förordningen 
(1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

41(60) 



Hässlshoims 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

DZO~cro-22 
Diarienummer 

- rrzo=zr 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 114 

4. Tankning av fordon får endast ske på miljömatta eller tätt underlag. 

5. All hantering och förvaring av drivmedel och kemiska produkter ska ske på ett 
sådant sätt att eventuella läckage och spill inte riskerar att spridas till omgivande 
mark- eller vattenområde. 

6. Om klagomål på verksamheten inkommer till FMCK Hässleholm skall dessa 
rapporteras till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

7. Endurokörning inom verksamhetsområdet får inte ske närmare än 650 meter 
från närmaste bostad. 

8. Verksamheten får endast bedrivas onsdagar mellan klockan 17.00-20.00 och 
lördagar mellan klockan 10.00-14.00. Verksamheten får inte ske på allmänna helg
dagar och helgaftnar så som: Nyårsafton och -dagen, trettondag jul, påskafton, 
påskdagen, första maj, Kristi himmelfärdsdag, nationaldagen, pingstafton, mid
sommarafton och -dagen, alla helgons dag och julafton och -dagen. 

9. V erksamhetsutövaren är ansvarig att vidta de åtgärder som krävs för att före
bygga att banan används för körning av motorfordon utöver tillåtna körtider. 

10. Körning får inte ske i fornlämnings områden inom verksamhetsområdet som 
är markerade med rött i bilaga 1. 

11. Tillfartsvägen till verksamhetsområdet som är markerad i bilaga 2 får inte trafi
keras av de enduromotorcyklar som ska träna eller tävla inom anmält verksam
hetsområde. 

12. Endast tävlingar av typen "klubbtävlingar" får arrangeras på verksamhetsom
rådet. Antalet startande under en klubbtävling får inte överstiga 40 stycken. Täv
lingar får endast ske på ordinarie körtider. 

13. Verksamheten får bedrivas på Stoby 13:3 med flera i två (2) år från det att be
slutet vunnit laga kraft. Beslutet innebär ingen rätt att utnyttja annans mark utan 
medgivande från berörd fastighetsägare. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår miljö- och stadsbygg
nadsnämnden besluta att FMCK Hässleholm ska betala 29 120 kronor i avgift för 
handläggning av detta ärende och 2 091 kronor för kungörelse av anmälan i tid
ningen Norra Skåne. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
den 4 juni 2020 vad gäller skäl för beslut, utredning i ärendet samt möjlighet att 
överklaga. 

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

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
FMCK 
Enligt sändlista bilagd tjänsteskrivelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 115 

Remiss övrigt - Vattenskyddsområden - Galgbacken 
grundvattentäkt Yttrande över utkast till 
beslutsförslag till Länsstyrelsen i Skåne län 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar att lämna följande yttrande till Läns
styrelsen i Skåne län avseende diarienummer 513-35238-17: 

Yttrande 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att den som ska tillståndspröva och 
hantera anmälningar enligt föreskriften ska uttryckas med "tillsynsmyndigheten". 
Det är endast tillsynsmyndigheten som får meddela förelägganden och förbud i 
enskilda fall, till exempel förelägga om försiktighetsmått i samband med handlägg
ning av anmälan enligt vattenskyddsföreskriften. Den myndighet som ska pröva 
tillstånd och hantera anmälningar ska alltså tillika vara tillsynsmyndighet. 

2. Dispensprövande myndighet bör vara länsstyrelsen, precis som det anges i be
slutsförslaget. 

3. Brunn som tas ur bruk kan ha ett anmälningsförfarande före genomförandet, så 
som länsstyrelsen föreslår. 

4. Istället för att utelämna reglering av biltvätt inom sekundär zon anser miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens att man bör kunna använda ungefår samma formulering 
som finns i förslaget till Sösdala vattenskyddsområde. "Det är förbjudet att tvätta 
motordrivna fordon, maskiner och förbränningsmotorer med avfettningsmedel el
ler tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt kan infiltrera marken utan före
gående rening". 

5. Tillägg med undantag från förbud respektive från tillstånd avseende bekämp
ning av myror och mygg anses rimligt. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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6. Det noteras att det efter remissomgången 2019 har skett justering av §3a inom 
den primära zonen enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens önskemål angående 
reservkraft, men inte inom den sekundära zonen. Det kan vara en miss att tillägget 
inte har förts in i den sekundära zonen och bör rättas till. 

7. Det är otydligt i gällande skyddsföreskrifter om järnvägssträckan ingår i det be
fintligt område, men länsstyrelsens tolkning att den utgör gräns och därmed be
rörs av gällande föreskrifter bör vara rimlig. Det är viktigt att kartmaterial till det 
reviderade området med tydlighet anger var gränserna går. 

8. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser inte att det i skyddsföreskriften skare
gleras hur tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt annan lagstiftning 
ska hanteras (sid 16(29) i beslutsförslaget). Detta styrs av annan lagstiftning. Vi in
stämmer i att det ska hanteras så som det beskrivs, men det ska inte skrivas in i fö
reskriften hur hantering av ärenden enligt annan lagstiftning ska kommuniceras. 

9. Länsstyrelsen har ändrat anvisningarna om vad en ansökan/ anmälan ska inne
hålla jämfört med inlämnat förslag från Hässleholms Vatten AB. Miljö- och stads
byggnadsnämnden anser att anvisningen bör vara mer preciserade i likhet med an
visningar i miljöbalken. Vi anser att det ska läggas till i föreskriften att tillsynsmyn
digheten bedömer när ansökan/ anmälan är komplett. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänvisar även till tjänsteskri
velse daterad den 5 juni 2020 vad gäller utredning i ärendet. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms Vatten AB har anhållit hos Länsstyrelsen i Skåne län om fastställelse 
av uppdaterat skyddsområde med skyddsföreskrifter för Galgbackens vattentäkt. 

Länsstyrelsen i Skåne län har sänt ett utkast till beslutsförslag till miljö- och stads
byggnadsnämnden för möjlighet att lämna synpunkter samt för att få svar på en 
del frågeställningar kring kvarstående oklarheter. Länsstyrelsen i Skåne län har 
även sänt utkastet till Hässleholms Vatten AB för synpunkter och för svar på frå
geställningar och kompletterande uppgifter. Remissen inkom den 19 maj 2020. 
Svar önskas till den 5 juni 2020 men förlängd yttrandetid har beviljats till 
den 8 juli 2020. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 

45(60) 



~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

2018-188 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 115 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har tidigare lämnat yttrande till länsstyrelsen 
över förslaget till uppdaterat skyddsområde och uppdaterade skyddsföreskrifter 
för Galgbackens vattentäkt i beslut § 22/2018-02-20 och i beslut § 33/2019-02-
20. Förslaget har tagits fram av Hässleholms Vatten AB med hjälp av WSP Sve
rige AB. Miljöavdelningen har tidigare i processen varit delaktiga i interna samråd. 
Geografiskt innebär förslaget en förändring av både brunnsområde, primär 
skyddszon och sekundär skyddszon. 

Galgbacken skyddsföreskrifter och vattenskyddsområde som är gällande idag har 
fastställts av länsstyrelsen, först 1971 och därefter 1984 när man beslutade att 
minska brunnsområdet. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 5 juni 2020. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 104, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta att lämna följande yttrande till Länssty
relsen i Skåne län avseende diarienummer 513-35238-17: 

Yttrande 
1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser att den som ska tillståndspröva och 
hantera anmälningar enligt föreskriften ska uttryckas med "tillsynsmyndigheten". 
Det är endast tillsynsmyndigheten som får meddela förelägganden och förbud i 
enskilda fall, till exempel förelägga om försiktighetsmått i samband med handlägg
ning av anmälan enligt vattenskyddsföreskriften. Den myndighet som ska pröva 
tillstånd och hantera anmälningar ska alltså tillika vara tillsynsmyndighet. 

2. Dispensprövande myndighet bör vara länsstyrelsen, precis som det anges i be
slutsförslaget. 

3. Brunn som tas ur bruk kan ha ett anmälningsförfarande före genomförandet, så 
som länsstyrelsen föreslår. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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4. Istället för att utelämna reglering av biltvätt inom sekundär zon anser miljö- och 
stadsbyggnadsnämndens att man bör kunna använda ungefar samma formulering 
som finns i förslaget till Sösdala vattenskyddsområde. "Det är förbjudet att tvätta 
motordrivna fordon, maskiner och förbränningsmotorer med avfettningsmedel el
ler tvättkemikalier på plats där tvättvattnet direkt kan infiltrera marken utan före
gående rening". 

5. Tillägg med undantag från förbud respektive från tillstånd avseende bekämp
ning av myror och mygg anses rimligt. 

6. Det noteras att det efter remissomgången 2019 har skett justering av §3a inom 
den primära zonen enligt miljö- och stadsbyggnadsnämndens önskemål angående 
reservkraft, men inte inom den sekundära zonen. Det kan vara en miss att tillägget 
inte har förts in i den sekundära zonen och bör rättas till. 

7. Det är otydligt i gällande skydds föreskrifter om järnvägs sträckan ingår i det be
fintligt område, men länsstyrelsens tolkning att den utgör gräns och därmed be
rörs av gällande föreskrifter bör vara rimlig. Det är viktigt att kartmaterial till det 
reviderade området med tydlighet anger var gränserna går. 

8. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden anser inte att det i skyddsföreskriften skare
gleras hur tillståndsansökningar, anmälningar och beslut enligt annan lagstiftning 
ska hanteras (sid 16(29) i beslutsförslaget). Detta styrs av annan lagstiftning. Vi in
stämmer i att det ska hanteras så som det beskrivs, men det ska inte skrivas in i fö
reskriften hur hantering av ärenden enligt annan lagstiftning ska kommuniceras. 

9. Länsstyrelsen har ändrat anvisningarna om vad en ansökan/anmälan ska inne
hålla jämfört med inlämnat förslag från Hässleholms Vatten AB. Miljö- och stads
byggnadsnämnden anser att anvisningen bör vara mer preciserade i likhet med an
visningar i miljöbalken. Vi anser att det ska läggas till i föreskriften att tillsynsmyn
digheten bedömer när ansökan/ anmälan är komplett. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott hänvisar även till tjänsteskri
velse daterad den 5 juni 2020 vad gäller utredning i ärendet. 

Sänt till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Hässleholms Vatten AB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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Hässleholms energiuppföljning 2019 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen och lägger ärendet till 
handlingarna 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms Miljö AB har enlighet med kommunfullmäktiges beslut§ 180 från 

den 28 augusti 2017, om koncerngemensamma energiindikatorer för uppföljning 
av energihantering och klimatpåverkan, tagit fram Hässleholms kommuns energi
uppföljning 2019 med tillhörande analys. 

Kommunen har ett ansvar att främja hushållningen med energi samt verka för en 
säker och tillräcklig energitillförsel enligt lagen (1977:439) om kommunal energi
planering. Energiuppföljningen svarar delvis mot lagen och delvis mot kommu
nens åtaganden gentemot Klimatkommunerna. 

Uppföljningen omfattar kommunens förvaltningar och de kommunala bolagen 
Hässleholms Industribyggnads AB (HIBAB), Hässleholm Miljö AB (HMAB), 
Hässleholms Vatten AB (HV AB) och bostadsbolaget Hässlehem. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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§ 117 

Information från förvaltningen 2020 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Översiktsplanarkitekt Maria Månsson Brink och GIS-ingenjör Johan Pihel infor
merar om översiktsplanen, ÖP, som kommer att vara ute på samråd under som
maren. 

Arbetet drog igång 2019. Sex medarbetare arbetar med översiktsplanen, som 
anger visionen för utvecklingen av den fysiska miljön och fungerar som vägled
ning för att planera mark- och vattenanvändningen. ÖP gäller parallellt med den -
fördjupade översiktsplanen. 

Arbetsgruppen har bland annat haft en inlyssningsrunda och talat med 250 perso
ner samt haft samtal med ungdomar om önskemål och vad man anser är viktigt. 
ÖP tar sikte på år 2040. Något som behöver stärkas och förbättras är vi-känslan i 
hela kommunen. 

Förslaget lutar sig på kommunens vision från 2003, men kompletteras med tre 
övergripande målsättningar; hässleholmaren är stolt och mår bra, natur och kultur 
med höga biologiska och rekreativa värden skyddas och utvecklas, och det infra
strukturella läget utvecklas och förbättras. 

Planförslaget är ute på samråd från den 29 juni till den 30 september 2020 och ar
betsgruppen hoppas att många synpunkter kommer in. Förslaget finns tillgängligt 
på kommunens webbplats. 

GIS-ingenjör Jonas Sjögren informerar om att förslag om VA-planen går ut på re
miss under samma period som Översiktsplanen går ut på samråd. Arbetet påbör
jades i augusti 2019 och målet för VA-planeringen är att skapa förutsättningar för 
Hässleholms kommuns samtliga invånare att få tillgång till en hållbar, klimatsmart, 
miljöanpassad och robust lösning när det gäller dricksvatten-, spillvatten- och dag
va ttenhan tering. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
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VA-planen består av sex delplaner, bland annat förvaltning av nuvarande verk
samhetsområde, hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde och VA
utbyggnad. 

Förvaltningschef Helena Östling informerar om vad förvaltningen arbetat med de 
senaste månaderna, vilket bland annat varit: 

• översyn av webbsidan 

• förberedelser inför kontaktcenter 

• arbete med Översiktsplanen 

• Minutbygg, en digital tjänst för bygglov och andra åtgärder på kommu
nens hemsida 

• utveckling av e-tjänster och bygglovsroboten Atom. 

Helena Östling redogör även för vad medarbetarundersökningen visar samt vilka 
utmaningar förvaltningen står inför, bland annat på grund av covid-19. En ge
nomförd undersökning av SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) gällande hur 
företagare upplever bemötandet från kommunen visar att siffrorna för miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen förbättrats. Högst betyg i undersökningen fick serve
ringstillstånd och livsmedel. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2019-000232 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 118 

Val av ledamot till kommunala tillgänglighetsrådet 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden utser Hans-Göran Hansson (MP) till miljö
och stadsbyggnadsnämndens ledamot i det kommunala tillgänglighetsrådet. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) nominerar Hans-Göran Hansson (MP) som miljö- och stads
byggnadsnämndens representant i det kommunala tillgänglighetsrådet. 

Beskrivning av ärendet 

Jonas Klein (FV) som tidigare var ledamot i det kommunala tillgänglighetsrådet 
avsade sig uppdraget den 11 februari 2020. Därför behöver en ny ledamot utses. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bordlägger 2020-02-06, § 40, ärendet. 
Kenny Hansson (M) yrkar att ärendet bordläggs eftersom det inte finns något för
slag på ersättare. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bordlägger 2020-03-25, § 81, ärendet. 
Kenny Hansson (M) yrkar att ärendet bordläggs eftersom någon kandidat inte ta
gits fram. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden bordlägger 2020-04-22, § 98, ärendet. 
Kenny Hansson (M) yrkar att ärendet bordläggs eftersom ingen kandidat har ta
gits fram. 

Sänt till: 
Kommunala tillgänglighetsrådet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässlenolms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000290 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 119 

Ekonomi budgetuppföljning 2020, 
månadsuppföljning 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Budgetuppföljning per den 30 april 2020 godkänns och översändes till 
kommunstyrelsen. 

Beskrivning av ärendet 

Under året redovisar nämnderna sin uppföljning till kommunstyrelsen vid fem 
olika tillfallen i form av tre månadsrapporter, en delårsrapport samt bokslut med 
verksamhetsberättelsen i årsredovisningen. Andra månadsuppföljningen är per 
april månad. 

Prognosen för miljö- och stadsbyggnadsnämnden följer budget utan avvikelse 
per 30 april. 

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

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 105, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att besluta följande: 

Budgetuppföljning per den 30 april 2020 godkänns och översändes till 
kommunstyrelsen. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000722 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 120 

Personal delegationer 2020 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Nämnden delegerar åt förvaltningschefen, med rätt att vidaredelegera, beslutande
rätten i ärenden rörande ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsstäl
len i enlighet med bilagda reviderade delegeringsregler. Inom område Ö . Övriga 
ärenden (miljöavdelningen) tillkommer hela avsnitt Ö .10 Ärenden rörande lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
den 3 juni 2020 vad gäller utredning i ärendet. 

Miljö- och stads byggnadsnämnden beslutar även att sammanfoga punkt B 1.1a och 
punkt B 1.1 b så att förvaltningschefen ges beslutanderätten att anställa samt omre
glera avdelningschefer, besluta kring disciplinärenden, uppsägning på grund av ar
betsbrist eller personliga förhållanden. Vidaredelegation är ej tillåten. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) lämnar som tilläggsyrkande att miljö- och stadsbyggnads
nämnden beslutar att sammanfoga punkt B 1.1 a och punkt B 1.1 b så att förvalt
nings chefen ges beslutanderätten att anställa samt omreglera avdelningschefer, 
besluta kring disciplinärenden, uppsägning på grund av arbetsbrist eller personliga 
förhållanden. Vidaredelegation är ej tillåten. 

Beskrivning av ärendet 

Den 28 maj 2020 överlämnade regeringen, till Lagrådet, en lagrådsremiss gällande 
en helt ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen ska 
träda i kraft den 1 juli 2020 och upphör att gälla vid utgången av 2020. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

B 2020-000722 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 120 

Den nya lagen innebär att den som driver ett serveringsställe ansvarar för att vidta 
vissa åtgärder för att förhindra spridning av det virus som orsakar covid-19. Den 
kommunala nämnd som ansvarar för miljö- och hälsoskyddsområdet utövar till
syn och får meddela de förelägganden som behövs för att lagen och anslutande 
föreskrifter ska följas. Nämnden ska vid behov samråda med smittskyddsläkaren. 

Tillsynsprocessen ska på detta sätt bli enklare, tydligare och mer effektiv genom 
att ansvaret för beslut i enskilda ärenden förflyttas från smittskyddsläkaren till 
kommunen. 

Kommunerna har sedan tidigare kunskapen och erfarenheten av att vara tillsyns
myndighet mot serveringsställen enligt både alkohollagen och livsmedelslagen. 
Smittskyddsläkaren är inte en tillsynsmyndighet och inte heller dimensionerad för 
denna typ av uppgift, som kommit att bli än mer krävande till följd av covid-19. 
Regeringen anser därför att kommunerna är bättre lämpade att vara tillsynsmyn
dighet mot serveringsställen även enligt detta regelverk. 

Vidare ges kommunerna enligt förslaget rätt att meddela förelägganden samt för
ena dessa med vite. Ett föreläggande kan innebära både krav på rättelser och för
bud. Genom att kommunen ges fler sanktionsmöjligheter jämfört med att enbart 
förbjuda en verksamhet, så som smittskyddsläkaren enligt nuvarande regler har 
rätt att göra, förväntas förslaget skapa utrymme för mer nyanserade bedömningar 
och varierade åtgärder. Påverkan på företagen förväntas bli mindre om dessa kan 
föreläggas att nyttja färre bord och stolar i sin servering än om de skulle behöva 
stänga verksamheten i ett antal dagar för att nå samma resultat. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-06-10, § 106, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Nämnden delegerar åt förvaltningschefen, med rätt att vidaredelegera, beslutande
rätten i ärenden rörande ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsstäl
len i enlighet med bilagda reviderade delegeringsregler. Inom område Ö. Övriga 
ärenden (miljöavdelningen) tillkommer hela avsnitt Ö.10 Ärenden rörande lag om 
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden hänvisar även till tjänsteskrivelse daterad 
den 3 juni 2020 vad gäller utredning i ärendet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

M-2020-64 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 121 

Skrivelser för kännedom 2020 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser för kän
nedom som inkommit till miljöavdelningen under perioden den 13 april 2020 till 
och med den 14 juni 2020. 

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 13 april 2020 till och med den 14 juni 2020 inkom följande: 

• Ärende M-2020-1207. Promemoria från Länsstyrelsen Skåne och prome
moria från Sveriges Kommuner och Regioner avseende tillsynsansvaret för 
att förhindra smitta av covid-19. 

• Ärende M-2019-2832. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa miljö
och stadsbyggnadsnämndens förslag till reviderad taxa för livsmedelskon
troll. 

• Ärende MN-2018-2297. Miljöprövningsdelegationen fastställer slutliga 
villkor för VIDA HN AB:s sågverksamhet på fastigheterna Hästveda 55:1 
och 6:49. 

• Ärende M-2020-994. Åklagarmyndigheten lägger ned förundersökningen 
gällande otillåten miljöverksamhet på fastigheten Finja-Hörlinge 6:1. 

• Ärende M-2019-2542. Förvaltningsrätten i Malmö bifaller överklagandet 
och beviljar tillstånd att tills vidare bedriva detaljhandel med tobaksvaror på 
fastigheten Centrum 4. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

M-2020-64 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 121 

• Ärende 2016-1575. Hässleholms tingsrätt ålägger Tre Tonys Reparationer 
& Entreprenad Aktiebolag företagsbot med 75 000 kronor för att till miljö
nämnden inte ha anmält mellanlagring av avfall på fastigheten Skruven 6. 

• Ärende M-2019-1198. Aklagarmyndigheten lägger ned förundersökningen 
gällande miljöbrott på fastigheterna Tormestorp 5:31 och 5:16. 

• Ärende MN-2018-2039. Miljöprövningsdelegationen lämnar tillstånd för 
tillverkning av polyuretanprodukter (hörselskyddsproppar) på fastigheten 
Rådjuret 11. 

• Ärende M-2019-1674. Kammarrätten i Göteborg meddelar prövningstill
stånd med anledning av miljö- och stadsbyggnadsnämndens överklagande 
av förvaltningsrättens beslut att bevilja tillstånd att bedriva detaljhandel med 
tobaksvaror på fastigheten Spinnaren 1. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

M-2020-66 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 122 

Delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljöavdelningen under perioden den 13 april 2020 till och med 
den 14 juni 2020. 

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 

Justering Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

M-2020-66 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 123 

Rapporter och delegationsbeslut 2020 

Beslut 

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

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tog del av personalärenden under april, dele
gationsbeslut under perioden 13 april- 14 juni 2020 samt skrivelser för känne
dom. 

Skrivelser för kännedom: 

• B 2020-000033, Sösdala 73:6 (Bankgatan 3), Bygglov för nybyggnad av flerbo
stadshus (7 lgh), Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

• B 2019-001396, Verkstaden 9 (Norra Stationsgatan 4), Bygglov för nybyggnad 
av kontorsbyggnad och fasadskyltar samt rivning av sophus, Länsstyrelsen av
slår överklagandet. 

• B 2019-000309, Tormestorp 6:26 (Nords Backe 8), Tormestorp 7:26, Bygglov 
för nybyggnad av komplementbyggnad (garage), Mark- och miljödomstolen av
slår överklagandet. 

• B 2019-001302, Hästveda 14:159, Strandskyddsdispens, Länsstyrelsen överprö
var miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut om att ge strandskydd. 

• PLAN 2010-000008, Lur 2:25, Detaljplan för Lur 2:25 (Vitsippan), Högsta för
valtningsdomstolen avskriver målet gällande Vitsippans samfallighetsförenings 
talan och meddelar inte prövningstillstånd i målet i övrigt. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-06-24 
Diarienummer 

M-2020-66 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 123 

• B 2019-001356, Finja 35:1, Bygglov för nybyggnad av obemannad livsmedels
butik, tidsbegränsat (tom 2030-02-29), Länsstyrelsen upphäver det överkla
gade beslutet och visar ärendet åter till kommunen för fortsatt handläggning. 

• B 2020-000028, Ignaberga-Attarp 1 :32 (Ignaberga-Attarp 7045), Bygglov för 
nybyggnad av komplementbyggnad, Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibit
ion. 

• B 2020-000028, Ignaberga-Attarp 1 :32 (Ignaberga-Attarp 7045), Bygglov för 
nybyggnad av komplementbyggnad, Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

• B 2020-000032, Hästveda 14:103, Bygglov för ändring av (fasad/tak) på enbo
stadshus, Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar det 
till kommunen för vidare handläggning. 

• B 2020-000188, Hässleholm 87:6, Bygglov för tillbyggnad av uteservering 
(Stadshotellet) samt för skyltar (flaggor), Länsstyrelsen avvisar överklagandet. 

• B 2020-000439, Kandidaten 5 (Hånelsgatan 16), Bygglov nybyggnad komple
mentbyggnad samt mur, Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering Utdraget bestyrkes 
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