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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Plats och tid 

Beslutande 
Ledamöter 

Tjänstgörande ersättare 

Övriga närvarande 
Ersättare 

Tjänstemän 

Utses att justera 

Justeringens plats, tid 

Justerade paragrafer 

Underskrift Sekreterare 

Ordförande 

Justerare 

Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2020-11-25, kl. 13.10 - 14.30 

Kenny Hansson (M), ordförande 
Näroarande digitalt via Teams: 
Paul Thurn (SD), 1 :e vice ordförande 
Lars Olsson (C), 2:e vice ordförande 
Jonas Andersson (S) 
Ann Olausson (S) 
Cecilia Tönning (SD) 
Lars Klees (SD) 

Näroarande digitalt via Teams-. 
Bengt Troedsson(M) för Erik Åberg-Linner (M) 
Sievert Aronsson (L) för Zidon Kristensson (KD) 
Leif Nilsson (S) för Camilla Lindoff (S) 
Jonas Klein (FV) för Björn Widmark (FV) 

Hans-Göran Hansson (MP) 

Helena Östling, förvaltningschef, Marie Nilsson, avdelningschef plan, 
Susanne Rönnefeldt Berg, avdelningschef administration, Torbjörn Håkansson, 
miljöchef, Eva Giinther, bygglovshandläggare, Nina J akobsson, planarkitekt och 
Carina Koskinen, sekreterare 

Lars Olsson 

Måndagen den 30 november 2020 kl. 14.00 på miljö- och stadsbyggnadsförvalt
rungen 
§§ 180 - 194 
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Hässleholms 

kommun 

Anslag / bevis 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens protokoll 2020-11-25 är 
justerat. 

Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Datum då anslaget sätts upp: 2020-11-30 

Datum då anslaget tas ned: 2020-12-28 

Förvaringsplats för protokollet: Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen Unde¼ 
/~ :--<:::::..-- Sekreterare Carina Koskinen 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Hässleholms 
kommun 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Innehållsförteckning 

Ändring av föredragningslistan 

Tyringe 129:2 
Bygglov för nybyggnad av lekplats/aktivitetsyta 

Pilhyllan 8 (Vildparksvägen 1B), Hässleholm 

Diarienummer 

§ 180 

§ 181 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd § 182 

Magasinet 1, Hässleholm 
Bygglov för nybyggnad av padelhall samt shop 

Gäddastorp 4:13, Hässleholm 
Planbesked för del av Gäddastorp 4:13 - positivt planbesked 

Gäddastorp 4:13, Hässleholm 
Detaljplan för del av Gäddas torp 4: 13 - uppdrag, 
samråd, granskning 

Övriga planprojekt, VA-strategi Hässleholms kommun 

Information från förvaltningen 2020 

Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete 

Motion till kommunfullmäktige om järnvägsvagn med servering 

Remiss - Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7 

Skrivelser för kännedom 2020 

Delegationsbeslut 2020 

Rapporter och delegationsbeslut 2020 

Ekonomi budgetuppföljning 2020, månadsuppföljning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

§ 183 

§ 184 

§ 185 

§ 186 

§ 187 

§ 188 

§ 189 

§ 190 

§ 191 

§ 192 

§ 193 

§ 194 

3(37) 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 180 

Ändring av föredragningslistan 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden ändrar föredragningslistan på följande sätt 

Ärende om" Ekonomi budgetuppföljning 2020, månadsuppföljning" (dnr B 
2020-000290) läggs till föredragningslistan och behandlas som ärende 14. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-000794 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 181 

Tyringe 129:2 
Bygglov för nybyggnad av lekplats/aktivitetsyta 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov samt ger startbesked för ny
byggnad av lekplats/ aktivitetsyta. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden att avvikel
sen från detaljplanen är liten samt att den är förenlig med detaljplanens syfte och 
tillgodoser ett angeläget gemensamt behov och ett allmänt intresse (plan- och 
bygglagen, PBL, 9 kapitlet 31 c § punkt 1). 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har den 23 juni 2020 ansökt om bygglov för nybyggnad av 
lekplats/ aktivitetsyta på fastigheten Tyringe 129:2. Bygglovet söks frivilligt. 

På platsen planeras uppställning av en "pumptrack", en ovalformad bana med in
byggda vågor där man med till exempel cykel eller skatebord pumpar sig runt. 

En befintlig lekplats finns på grannfastigheten. Där finns också en skatebana. 

Förvaltningen bedömer att åtgärden strider mot gällande detaljplan. Miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningen har gett berörda myndigheter och sakägare tillfälle att 
yttra sig. Inga synpunkter har inkommit från grannar. 

Miljöavdelningen har inget att invända mot att aktivitets banan placeras på fastig
heten, men kommenterar att det norr om den berörda fastigheten, på industriom
rådet, påträffats förorenad mark och att det är bra att veta. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

JiiiJ Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.Oll 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-000794 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 181 

Trafikverket bedömer att ansökt åtgärd avses i huvudsak att nyttjas av barn och 
unga. Det är därför viktigt att det säkerställs att inga barn eller unga kan ta sig från 
lekplats/pumptrack ut på perrongen från området. För att säkerställa detta ställer 
Trafikverket krav på att det ska uppföras ett högre, icke överklättrings bart staket 
utmed de sidor av området som vetter mot järnvägen. 

Trafikverket förutsätter att kommunen ser till så att området sköts på ett tillfreds
ställande vis och att ingen skadegörelse eller spårspring kommer ske på järnvägen 
till följd av det nya aktivitetsområdet. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 2 november 2020. Bygglovshandläggare Eva Giinther föredrar ärendet. 

Mi/jii- och stadsl?Jggnadsflirvaltningens beslutsflirslag: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott avslår bygglov för nybyggnad av 
lekplats/ aktivitetsyta. 

Skäl flir det flireslagna beslutet 
Åtgärden strider mot gällande detaljplan vad avser placering av byggnation på 
kvartersmark med beteckning Tp; som endast tillåter parkering för trafik; järnväg, 
bil, buss, taxi, utryckningsfordon med mera. 

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

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott bedömer även att åtgärden inte 
är 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) . 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-11 -11, § 148, 
miljö- och stads byggnadsnämnden att bevilja bygglov samt ge startbesked för ny
byggnad av lekplats/ aktivitetsyta. 

Kenny Hansson (M) yrkar att miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott 
föreslår miljö- och stads byggnadsnämnden att bevilja bygglov för nybyggnad av 
lekplats/ aktivitets yta. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-000794 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 181 

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

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

Avgift enligt taxa 2020 

Lovavgift, 2 timmar a 1 040 kr: 2 080 kronor. Avgift sätts ned med 5/5: 0 kronor 
Startbesked, 2 timmar a 1 040 kr: 2 080 kronor. Ingen reducering 
Kommunicering: 1 537 kronor. Avgift sätts ned med 5/5: 0 kronor 
Kungörelse: 30 kronor exkl. moms. Avgift sätts ned med 5/5: 0 kronor 

Avgift enligt taxan: 2 080 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. 

Beslutet kan överklagas 

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

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen 
Trafikverket 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-000942 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 182 

Pilhyllan 8 (Vild parksvägen 18), Hässleholm 
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus och carport 
med förråd 

Beslut 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och carport med förråd. 

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
gett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att kalla till 
tekniskt samråd. Kontrollansvarig för byggprojektet är Lars Göran Hjertqvist. 

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att 
åtgärden är planenlig och att lov beviljas enligt plan- och bygglagen (PBL) 9 kap. 
30§ a. 

Beskrivning av ärendet 

 har den 3 augusti 2020 ansökt om bygglov 
för nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd på fastigheten Pilhyllan 8 
(Vildparksvägen 1B). Bygglovsansökan har beviljats på delegation 
den 21 augusti 2020. Åtgärden bedömdes följa gällande detaljplan och är även for
mulerat så i taget beslut. 

Överklagande har inkommit från ägaren av fastigheten Pilhyllan 2 som anför 
(1) att byggnaden anses vara två våningar och (2) olägenhet för insyn från terrass 
ovan garaget på förslaget. Länsstyrelsen har i beslut daterat den 1 oktober 2020 
återförvisat ärendet för vidare handläggning då beslutet inte bedöms motiverat. 
(Länsstyrelsens Dnr 403-35971-2020). 

Förslaget har reviderats den 2 november 2020 så att anförd olägenhet undanröjts. 
Förslaget bedöms vara en byggnad med en våning samt inredd vind. Förslaget be
döms av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen vara planenligt. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOK.OLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-000942 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 182 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 2 november 2020. 

Ärendets tidigare beskrivning 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-11-11, § 150, 
att miljö- och stads byggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av 
enbostadshus och carport med förråd. 

2. Byggnadsarbeten får inte påbörjas förrän miljö- och stadsbyggnadsnämnden 
gett startbesked. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen kommer att kalla till 
tekniskt samråd. Kontrollansvarig för byggprojektet är Lars Göran Hjertqvist. 

Avgift enligt taxa 2020 

Lov och startbesked: 27 055 kr 
Kommunicering: 118 kr 
Kungörelse: 30 kr(+ 8 kr moms 25%) 
Lägeskontroll: 1 593 kr 

Avgift enligt taxan: 28 804 kronor 
Faktura översänds separat 
Tidigare beslut ej fakturerat 

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. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 182 

Beslutet kan överklagas 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-000942 

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

Sänt till: 
 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

10(37) 



,, ,, ,, ,, ,, ----
~ 
~ 

Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-000919 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 183 

Magasinet 1, Hässleholm 
Bygglov för nybyggnad av padelhall samt shop 

Beslut 

1. Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beviljar bygglov för nybyggnad av padelhall 
samt shop 

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

Skäl för beslutet 

Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden att åtgärden 
är förenligt med detaljplanen avseende handel (plan- och bygglagen, PBL, 9 ka
pitlet 30 §). 

Beskrivning av ärendet 

K-fast T4 AB har den 23 juli 2020 ansökt om bygglov för nybyggnad av padelhall 
samt shop på fastigheten Magasinet 1. 

Eftersom miljö- och stads byggnadsnämnden bedömer ärendet som planenligt har 
grannar inte hörts. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat en tjänsteskrivelse daterad 
den 10 november 2020. 

Mi/jii- och stadsbyggnad.ifrirvaltningens beslut.ifo"rslag: 
Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår Miljö- och stadsbygg
nadsnämnden att avslå ansökan för bygglov av nybyggnad av padelhall samt shop. 

Skäl fo"r det fo"reslagna beslutet: 
Vid en samlad bedömning finner miljö- och stadsbyggnadsnämnden att avvikelsen 
inte är liten och inte är förenlig med detaljplanens syfte (plan- och bygglagen, 
PBL, 9 kapitlet 31c §). 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-000919 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 183 

Bygglov kan inte beviljas med hänsyn till Plan- och bygglag 9 kapitlet§ 31 b då 
varken stycke 1 (liten avvikelse) eller stycke 2 (begränsad omfattning och ända
målsenlig) kan tillämpas. 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra nybyggnation av bostäder, kontor och 
handelslokaler i planområdets norra del. 

Inkommen verksamhets beskrivning omnämner med tydlighet att man ska ha en 
shop i byggnaden vilket gör att den biten blir planenlig men inte idrottshallen. 
Ytan för handel är underordnad (ej av betydande vikt) i förhållande till ytan av
sedd för idrottsverksamheten. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-11-11, § 159, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bevilja ansökan för bygglov av nybyggnad 
av padelhall samt shop. 

Lars Olsson (C) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott före
slår miljö- och stadsbyggnadsnämnden att bevilja ansökan för bygglov av nybygg
nad av padelhall samt shop. 

Kenny Hansson (M) och Paul Thurn (SD) yrkar bifall till Lars Olssons förslag till 
beslut. 

Ordförande ställer förvaltningens förslag till beslut mot Lars Olssons yrkande och 
finner att miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott bifallit Lars Olssons 
yrkande. 

Avgift enligt taxa 2020 

Lov och startbesked: 97 400 kr 
Kommunicering: 118 kr 
Kungörelse: 38 kr (30 kr+ moms 25 %) 
Lägeskontroll: 2 275 kr 

Avgift enligt taxa: 99 831 kronor 
Faktura översänds separat. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-000919 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 183 

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: 
K-fast T4 AB 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMAN1RÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11 -25 
Diarienummer 

B 2020-001084 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 184 

Gäddastorp 4: 13, Hässleholm 
Planbesked för del av Gäddastorp 4:13 
- positivt planbesked 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden lämnar positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning för del av Gäddastorp 4:13. 

Skäl för beslutet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen bedömer att området är lämpligt att pröva 
för föreslagen användning som handel- och verksamhetsområde. Förslaget är i 
enlighet med gällande fördjupade översiktsplan för Hässleholms stad där området 
föreslås som nytt verksamhetsområde. 

Reservationer 

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

Cecilia Tönning (SD) och Lars Klees (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Jonas Klein (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars Klees (SD) och Jonas Klein (FV) 
yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut 

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

Omröstning 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOll 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-001084 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 184 

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har den 14 september 2020 ansökt om planbesked för del 
av Gäddastorp 4:13 i syfte att pröva möjligheten för planläggning av området för 
verksamhets- och handelsändamål. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat den 4 no
vember 2020. 

Planarbetet kan tidigast påbörjas andra kvartalet år 2021 och bedöms kunna antas 
under tredje kvartalet år 2022. Denna tidplan gäller under förutsättning att ett pla
navtal har undertecknats. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-11-11, § 153, 
miljö- och stads byggnadsnämnden att lämna positivt planbesked i syfte att pröva 
planläggning för del av Gäddastorp 4:13. 

Avgift 

Avgift för planbesked enligt av kommunfullmäktige antagen taxa är 18 920 kro
nor. 

Upplysningar 

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

Sänt till: 
Tekniska förvaltningen, Hässleholms kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Reservation 
Angående ärende #4,5 Detaljplan för Gäddastorp 4:13 

Miljö och stadsbyggnadsnämnden 2020-11-25 

1\c.5a.__ ~ \8-'--{ 

2020-11-25 

Sverigedemokraterna tycker att det är oansvarigt att planera ett område med skog 
som uppskattas av boende i området. Vi menar på att det fortfarande finns tid och 
utrymme för att stoppa detaljplanen innan vi ytterligare tar ett dåligt beslut som 
senare kommer drabba våra skattebetalare i negativ bemärkelse. 

Sverigedemokraterna menar att det finns bättre ställen i Hässleholms kommun att 
detaljplanera för rå mark till industrin. 

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget, då detta ej vann gehör 
väljer vi att reservera oss ot beslutet. 

Paul Thurn (SD) 



2020-11-26 E-post - jonas - Outlook 

Reservation Folkets Väl - Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden 25 november 2020 

Ärende 4 och 5, B 2020 - 001084 och B 2020 - 001304, del av Gäddastorp 4:13 
2020 -11- 2 7 

Dnr: ....................... .... .... . 

Folkets Väl reserverar sig mot besluten som fattades. Vi yrkar på avslag och vill inte ha planbesked och 
detaljplan för området. 
På sätt och vis är frågan om planbesked kommen från en (1) person. Vad jag kan förstå så är det endast 
socialdemokraternas representant i Tekniska nämndens arbetsutskott som stod bakom frågan, moderaten 
var frånvarande och sverigedemokraten avstod från att delta i beslutet. 
FV fortsätter vara motståndare till att detaljplanelägga området som pekas ut. Låt naturen ta plats i staden 
och staden vara grön och robust. Samma stad som gärna får växa inåt genom förtätning. Nu riskerar skogen 
att huggas ner, sedan är det inte omöjligt att den i sydöst angränsande skogen bit för bit med tiden kommer 
att plockas bort (vet att just den skogen är "Natur klassl" och därmed har ett skydd, men skyddade träd har 
redan alltför många gånger huggits bort i vår kommun). 
Den existerande vegetationen fungerar som grönstråk, tar man bort skogen (vilket jag tyvärr tror blir 
resultatet) så är den funktionen borta. Det går i nuläget också att ströva runt och få naturupplevelser. Täta 
och högskaftade stövlar rekommenderas, då det bitvis är våtmark. 

Tyringe 2020-11-25 

Folkets Väl/ Jonas Klein 

~ID 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-001304 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 185 

Gäddastorp 4: 13, Hässleholm 
Detaljplan för del av Gäddastorp 4: 13 - uppdrag, 
samråd, granskning 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till detaljplan för del av Gäddastorp 4:13 baserat på 
PlanPM daterat den 4 november 2020 och att, efter genomfört samråd, ställa 
ut förslaget för granskning. 

2. Ärendet anses överensstämma med kommunfullmäktiges beslut avseende 
översiktsplanen eller motsvarande översiktligt beslutsunderlag och det är var
ken av principiell betydelse, av större vikt eller kan antas medföra en bety
dande miljöpåverkan, varför detaljplanen enligt reglemente kan antas i miljö
och stadsbyggnadsnämnden. 

Reservationer 

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

Cecilia Tönning (SD) och Lars Klees (SD) reserverar sig mot beslutet. 

Jonas I<Iein (FV) reserverar sig skriftligen mot beslutet enligt bilaga. 

Yrkanden 

Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD), Lars I<Iees (SD) och Jonas I<Iein (FV) 
yrkar avslag till arbetsutskottets förslag till beslut 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-001304 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 185 

Omröstning 

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

Beskrivning av ärendet 

Tekniska förvaltningen har den 14 september 2020 ansökt om planbesked för del 
av Gäddastorp 4:13 i syfte att pröva möjligheten för planläggning av området för 
verksamhets- och handelsändamål. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har upprättat ett PlanPM daterat 
den 4 november 2020 som förvaltningens förslag till beslut grundas på. 

Syftet med detaljplanen är att möta behovet av tillgänglig kommunal mark för 
verksamhet och handel och därför planlägga området för verksamhets- och han
delsändamål. 

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

Detaljplanen handläggs genom standardförfarande. Miljö- och stadsbyggnads
nämnden fattar beslut inför uppdrag/ granskning samt vid antagande. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-11-11, § 154, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

1. Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att pröva möjligheten att 
upprätta ett förslag till detaljplan för del av Gäddas torp 4: 13 baserat på 
PlanPM daterat den 4 november 2020 och att, efter genomfört samråd, ställa 
ut förslaget för granskning. 

2. Ärendet anses överensstämma med kommunfullmäktiges beslut avseende 
översiktsplanen eller motsvarande översiktligt beslutsunderlag och det är var
ken av principiell betydelse, av större vikt eller kan antas medföra en bety
dande miljöpåverkan, varför detaljplanen enligt reglemente kan antas i miljö
och stadsbyggnadsnämnden. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 

17(37) 



'0'.!Z.!Z.!Z.!Z 

I 
Hässleholms 

kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 185 

Sänt till: 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11 -25 
Diarienummer 

B 2020-001304 

Tekniska förvaltningen, Hässleholms kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Reservation 
Angående ärende #4,5 Detaljplan för Gäddastorp 4:13 

Miljö och stadsbyggnadsnämnden 2020-11-25 

2020-11-25 

Sverigedemokraterna tycker att det är oansvarigt att planera ett område med skog 
som uppskattas av boende i området. Vi menar på att det fortfarande finns tid och 
utrymme för att stoppa detaljplanen innan vi ytterligare tar ett dåligt beslut som 
senare kommer drabba våra skattebetalare i negativ bemärkelse. 

sverigedemokraterna menar att det finns bättre ställen i Hässleholms kommun att 
detaljplanera för råmark till industrin. 

Sverigedemokraterna yrkade avslag på förslaget, då detta ej vann gehör 
väljer vi att reservera oss -ot beslutet. 

( ~ // 
,_.,,. -- ------------2--111-;j & 

,> i c1J;: ___ · ,llA/l0 

Paul Thurn (SO) 
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Reservation Folkets Väl - Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden 25 november 2020 

Ärende 4 och 5, B 2020 - 001084 och B 2020 - 001304, del av Gäddastorp 4:13 
70'.?il -·l "1- 2 7 -.,:.J ,_.l. l ; 

Dnr: .... ........ .... .... ........ ... . 

Folkets Väl reserverar sig mot besluten som fattades. Vi yrkar på avslag och vill inte ha planbesked och 
detaljplan för området. 
På sätt och vis är frågan om planbesked kommen från en (1) person. Vad jag kan förstå så är det endast 
socialdemokraternas representant i Tekniska nämndens arbetsutskott som stod bakom frågan, moderaten 
var frånvarande och sverigedemokraten avstod från att delta i beslutet. 
FV fortsätter vara motståndare till att detaljplanelägga området som pekas ut. Låt naturen ta plats i staden 
och staden vara grön och robust. Samma stad som gärna får växa inåt genom förtätning. Nu riskerar skogen 
att huggas ner, sedan är det inte omöjligt att den i sydöst angränsande skogen bit för bit med tiden kommer 
att plockas bort (vet att just den skogen är "Natur klassl" och därmed har ett skydd, men skyddade träd har 
redan alltför många gånger huggits bort i vår kommun). 
Den existerande vegetationen fungerar som grönstråk, tar man bort skogen (vilket jag tyvärr tror blir 
resultatet) så är den funktionen borta . Det går i nuläget också att ströva runt och få naturupplevelser. Täta 
och högskaftade stövlar rekommenderas, då det bitvis är våtmark. 

Tyringe 2020-11-25 

Folkets Väl/ Jonas Klein 



Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

BN 2018-000408 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 186 

Övriga planprojekt, VA-strategi Hässleholms 
kommun 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Förslag till delplan 2, "Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde" 
- förutom de delar som berör projektering, utformning och framtagande av 
dimensioneringsprinciper samt hållbar drift och underhåll av anläggningarna - i 
"VA-plan för Hässleholms kommun", daterad den 3 november 2020, antas. 

2. Förslag till delplan 4, "Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad" i "VAplan för 
Hässleholms kommun", daterad den 3 november 2020, antas. 

3. Förslag till delplan 5, "Handlingsplan för enskild VA-försörjning" i "VAplan 
för Hässleholms kommun", daterad den 3 november 2020, antas. 

Yrkanden 

Kenny Hansson (M) yrkar bifall till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens revi
derade förslag. 
Jonas Klein (FV) och Lars Olsson (C) instämmer i Kenny Hanssons bifallsyrkan
det. 

Omröstning 

Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot förvaltningens reviderade förslag, 
med bifall av Kenny Hansson, Jonas Klein och Lars Olsson, och finner att miljö
och stadsbyggnadsnämnden bifallit förvaltningens reviderade förslag till beslut. 

Beskrivning av ärendet 

Hässleholms kommun saknar idag en gällande VA-plan. Vid kommunstyrelsens 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Justering /4~ 
hlffJ 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

BN 2018-000408 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 186 

sammanträde 2017-10-25 (§ 254) beslutades därför att en VA-strategi för Hässle

holms kommun ska tas fram och fastställas i kommunfullmäktige senast i decem

ber 2019, samt att en VA-plan därefter ska arbetas fram och fastställas . 

Det beslutades också om att utse en projektgrupp för arbetets genomförande. Syf

tet med VA-planeringen är att få till stånd en långsiktigt hållbar VA-försörjning i 

Hässleholms kommun. 

En förvaltningsövergripande projektgrupp tillsattes bestående av tjänstemän från 

miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen, Hässleholms Vatten, Hässleholm Miljö 

AB, tekniska förvaltningen samt räddningstjänsten. Till projektledare utsågs 

Jonas Sjögren, GIS-ingenjör vid miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. 

2019-11-25 togs beslut i KF (§ 270) om att anta projektgruppens förslag till VA

strategi. 

Dokumentet "VA-strategier för Hässleholms kommun" utgör underlag till en 

handlingsplan - "VA-plan för Hässleholms kommun" - vilken mer detaljerat be

skriver hur arbetet med att uppnå en långsiktigt hållbar VA-försörjning ska gå till. 

Projektgruppen kan härmed presentera ett förslag till denna VA-plan, vilken totalt 

innehåller sex delplaner med olika beslutsnivåer. Av dessa faller nedanstående tre 

på miljö- och stads byggnadsnämnden att fatta beslut om: 

delplan 2 - Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde (förutom de de

lar som berör projektering, utformning och framtagande av dimensioneringsprin

ciper samt hållbar drift och underhåll av anläggningarna, beslutas av HV AB och 

TN) 
delplan 4 - Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad 

delplan 5 - Handlingsplan för enskild VA-försörjning. 

Övriga tre delplaner är det Hässleholms Vatten eller KF som beslutar/har beslutat 

om. Se översikt över VA-planeringsarbetet nedan. Kommunstyrelsen har vid sam

manträde 2020-09-30 (§ 171) beslutat följande: kommunstyrelsen har inte något 

att erinra mot förslaget till VA-plan för Hässleholms kommun, men lämnar syn

punkter som framgår av remissvar. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 

Diarienummer 

BN 2018-000408 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 186 

Värt att notera är att VA-planen är ett levande dokument som kommer att vara 

föremål för revidering och uppdatering minst en gång varje mandatperiod. 

Inför miljö- och stadsbyggnadsnämnden sammanträde revideras förvaltningens 
beslutsförslag till följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

1. Förslag till delplan 2, "Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde" 
- förutom de delar som berör projektering, utformning och framtagande av 
dimensioneringsprinciper samt hållbar drift och underhåll av anläggningarna - i 
"VA-plan för Hässleholms kommun", daterad den 3 november 2020, antas. 

2. Förslag till delplan 4, "Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad" i "VAplan för 
Hässleholms kommun", daterad den 3 november 2020, antas. 

3. Förslag till delplan 5, "Handlingsplan för enskild VA-försörjning" i "VAplan 
för Hässleholms kommun", daterad den 3 november 2020, antas. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-11-11, § 155, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Nedanstående tre förslag till delplaner i "VA-plan för Hässleholms kommun", 
daterat den 3 november 2020, antas. 

1. Delplan 2 - "Hållbar dagvattenhantering inom verksamhetsområde" 

2. Delplan 4 - "Handlingsplan i väntan på VA-utbyggnad" 

3. Delplan 5 - "Handlingsplan för enskild VA-försörjning" 

Sänt till: 
Tekniska nämnden 
Hässleholm Vatten AB 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-000006 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 187 

Information från förvaltningen 2020 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden tackar för informationen. 

Beskrivning av ärendet 

Miljöchef Torbjörn Håkansson informerar om energi- och klimatplanen. Två en
käter ligger ute för att förvaltningen ska få en uppfattning om vad anställda och 
medborgare anser att kommunen ska arbeta med för att möjliggöra en minskad 
energianvändning och minskad klimatpåverkan. 

Förvaltningen har bland annat haft kontakt med näringslivet, med de som har stor 
påverkan på klimatet genom hög energikonsumtion. Förvaltningens mål är att 
lägga fram en plan som kan få bred enighet. Ärendet tas upp på miljö- och stads
byggnadsnämndens arbetsutskott i januari 2021. Planen ska därefter ut på remiss 
och inför beslutet i kommunfullmäktige träffar förvaltningen samtliga partigrup
per. 

Planarkitekt Nina Jakobsson informerar om kulturmiljöstrategi och kulturmiljö
planen. 

Förvaltningen fick uppdraget våren 2018. Dokumenten ska bland annat vara väg
ledande vid planering och bygglovshantering samt utgöra ett kunskapsunderlag. 

Kulturmiljöplanen är ett omfattande dokument uppdelat i tre delar: 1. Syfte, mål, 
lagstöd och värderingsklasser. 2 Hässleholms historia, 3. Varje stadsdel enligt 
FÖP-indelning (26 stycken). Varje avsnitt är fristående. Till dokumentet finns 
även en digital karta. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-001104 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 188 

Arbetsmiljö, systematiskt arbetsmiljöarbete 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens handlingsplan för uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 (SAM), med förslag till åtgärder godkänns. 

Omedelbar justering 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen har genomfört en årlig uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet. Uppföljningen ska inte identifiera risker utan de 
brister som finns hur arbetsmiljöarbetet bedrivs . 

Kommunledningskontoret har i skrivelse daterat den 10 augusti 2020 angivit att 
årets uppföljning ska omfatta samtliga områden i checklistan. Arets uppföljning 
syftar till att få en helhetsbild av arbetsmiljöarbetet och att högsta ledningen ska få 
klart för sig hur arbetsmiljöarbetet har fungerat samt på vilket sätt det behöver 
förbättras. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens bedömning 

Förvaltningens samverkansgrupp har genomfört uppföljningen av samtliga områ
den i checklistorna. De brister som uppmärksammats har tagits upp på ett förslag 
till handlingsplan den 5 november 2020. Förslaget till handlingsplan har också be
handlats av miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens ledningsgrupp 
den 5 november 2020. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stads byggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-11-11, § 156, 
miljö- och stadsbyggnadsnämnden besluta följande: 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 
kommun 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 188 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-001104 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningens handlingsplan för uppföljning av det 
systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 (SAM), med förslag till åtgärder godkänns. 

Sänt till: 
Kommunlednings förvaltningen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Hässleholms 

kommun 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-001200 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 189 

Motion till kommunfullmäktige om järnvägsvagn med 
servering 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnärnnden godkänner miljö- och stadsbyggnads
förvaltningens remissvar med Kenny Hanssons tillägg och översänder det som 
nämndens yttrande över motion om järnvägsvagn med servering till 
kommunfullmäktige. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens yttrande 

Stortorget omfattas av detaljplan från 1958 och är avsedd som allmän plats -
gata/ torg. Allmän plats i detaljplan innebär att det är ett område som är avsett för 
ett gemensamt behov. Stortorget är en uppskattad samlingspunkt för Hässlehol
marna och används som plats för handel med tillfålligt uppställda varustånd och 
matvagnar. Möjlighet att uppföra någon typ av cafe eller restaurangbyggnad per
manent på Stortorget har diskuterats tidigare men det har ännu inte prövats for
mellt i ansökan om bygglov. 

Inför förvaltningens uppdrag med centrumutveckling föreslogs att Stortorget 
skulle ingå i gestaltningsarbetet för att dels se över torgets gestaltning, dels för att 
utreda om, och i så fall var, på torget det var lämpligt att uppföra en cafebyggnad. 
Uppdraget begränsades till Första Avenyen och Magasinsgatan så något fårdigt ge
staltningsförslag finns inte. 

För områden avsedda som allmän plats gäller att området får inte mer än tillfälligt
vis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte 
stängas av för allmänheten. En tågvagn som stadigvarande placeras på Stortorget 
räknas, enligt plan- och bygglagen, som en byggnad. Någon rätt i detaljplan att un
der längre tid uppföra en byggnad för cafe eller bar på Stortorget finns inte med 
nuvarande detaljplan. Om man vill säkerställa rätten att uppföra en byggnad på 
torget bör placeringen av en sådan först utredas i en ändring av gällande detalj
plan. I detaljplaneuppdraget bör då även ingå att utreda en lämplig utformning av 
en ny byggnad. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 189 

När det gäller utformningen av nya byggnadsverk i centrala Hässleholm ska hän
syn tas både till den historiska kontexten och till den tid vi lever i idag. Stortorgets 
funktion som handelsplats är viktig att utveckla och förslaget att komplettera torg
handeln med en ny byggnad kan övervägas som en tänkbar utvecklingsmöjlighet. 
Eventuell nybyggnation på Stortorget bör dock vara anpassad till den placering 
och funktion som den nya byggnaden ska ha. 

En tågvagn anknyter, precis som motionären skriver, till stadens roll som järn
vägsknutpunkt. I första hand bör då en tänkbar placering vara i direkt anslutning 
till stations byggnaden och spårområdet för att hamna i sin rätta miljö. Tågvagnar 
har inte anpassats för en användning som en fristående serveringsbyggnad utan 
för spårbundna transporter, vilket medför en del praktiska problem. Att ställa en 
tågvagn på en plats som saknar upphöjd perrong medför problem ur tillgänglig
hetssynpunkt. Avsaknad av utrymme för personal, tillgänglig wc och avfallshante
ring medför troligtvis att tågvagnen även måste kompletteras med någon form av 
tillbyggnad. Det går visserligen att lösa men det medför att ytan som krävs för att 
göra, en relativt liten lokal lämplig för sitt ändamål, blir mer omfattande. 

Med hänvisning till ovanstående föreslår miljö- och stadsbyggnadsnämnden att 
motionen ska avslås. 

Reservationer 

Lars Olsson (C) reserverar sig mot beslutet. 

Yrkanden 

Lars Olsson (C) yrkar att miljö- och stadsbyggnadsnämnden remissvar ska vara ett 
bifall till motionens intention. 

Jonas Klein (FV), Kenny Hansson (M), Paul Thurn (SD) och 
Sievert Aronsson (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut. 

Omröstning 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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B 2020-001200 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 189 

Beskrivning av ärendet 

I motionen från Johan Hammarqvist föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt 
berörda nämnder att framarbeta förslag kring hur en järnvägsvagn med servering/ 
bar kan placeras vid Stortorget och ge förslag på driftsformer av denna servering/ 
bar. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har fått förslaget för yttrande av kommunled
ningskontoret. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ger följande förslag på yttrande. 

Förslag på yttrande 

Stortorget omfattas av detaljplan från 1958 och är avsedd som allmän plats -
gata/ torg. Allmän plats i detaljplan innebär att det är ett område som är avsett för 
ett gemensamt behov. Stortorget är en uppskattad samlingspunkt för Hässlehol
marna och används som plats för handel med tillfalligt uppställda varustånd och 
matvagnar. Möjlighet att uppföra någon typ av cafe eller restaurangbyggnad per
manent på Stortorget har diskuterats tidigare men det har ännu inte prövats for
mellt i ansökan om bygglov. 

Inför förvaltningens uppdrag med centrumutveckling föreslogs att Stortorget 
skulle ingå i gestaltningsarbetet för att dels se över torgets gestaltning, dels för att 
utreda om, och i så fall var, på torget det var lämpligt att uppföra en cafebyggnad. 
Uppdraget begränsades till Första Avenyen och Magasinsgatan så något färdigt ge
staltningsförslag finns inte. 

För områden avsedda som allmän plats gäller att området får inte mer än tillfälligt
vis upplåtas för en enskild verksamhet och får till skillnad från kvartersmark inte 
stängas av för allmänheten. En tågvagn som stadigvarande placeras på Stortorget 
räknas, enligt plan- och bygglagen, som en byggnad. Någon rätt i detaljplan att un
der längre tid uppföra en byggnad för cafe eller bar på Stortorget finns inte med 
nuvarande detaljplan. Om man vill säkerställa rätten att uppföra en byggnad på 
torget bör placeringen av en sådan först utredas i en ändring av gällande detalj
plan. I detaljplaneuppdraget bör då även ingå att utreda en lämplig utformning av 
en ny byggnad. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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2020-11-25 B 2020-001200 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts§ 189 

När det gäller utformningen av nya byggnadsverk i centrala Hässleholm ska hän
syn tas både till den historiska kontexten och till den tid vi lever i idag. Stortorgets 
funktion som handelsplats är viktig att utveckla och förslaget att komplettera torg
handeln med en ny byggnad kan övervägas som en tänkbar utvecklingsmöjlighet. 
Eventuell nybyggnation på Stortorget bör dock vara anpassad till den placering 
och funktion som den nya byggnaden ska ha. 

En tågvagn anknyter, precis som motionären skriver, till stadens roll som järn
vägsknutpunkt I första hand bör då en tänkbar placering vara i direkt anslutning 
till stations byggnaden och spårområdet för att hamna i sin rätta miljö. Tågvagnar 
har inte anpassats för en användning som en fristående serveringsbyggnad utan 
för spårbundna transporter, vilket medför en del praktiska problem. Att ställa en 
tågvagn på en plats som saknar upphöjd perrong medför problem ur tillgänglig
hetssynpunkt. Avsaknad av utrymme för personal, tillgänglig wc och avfallshante
ring medför troligtvis att tågvagnen även måste kompletteras med någon form av 
tillbyggnad. Det går visserligen att lösa men det medför att ytan som krävs för att 
göra, en relativt liten lokal lämplig för sitt ändamål, blir mer omfattande. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-11-11, § 157, 
miljö- och stads byggnadsnämnden att godkänna miljö- och 
stadsbyggnadsförvaltningens remissvar med Kenny Hanssons tillägg och 
översända det som nämndens yttrande över motion om järnvägsvagn med 
servering till kommunfullmäktige. 

Lars Olsson (C) deltar inte i beslutet 

Kenny Hansson (M) yrkar att det under sista stycket under rubriken "Förslag till 
yttrande" läggs till "Med hänvisning till ovanstående föreslår miljö- och stadsbygg
nadsnämnden att motionen ska avslås." 
Paul Thurn (SD) yrkar bifall till Kenny Hanssons förslag. 

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

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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B 2020-001315 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 190 

Remiss - Förvärv av fastigheten Hässleholm 
Brännmästaren 7 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner miljö- och stadsbyggnads
förvaltningens remissvar och överlämna det som miljö- och stadsbyggnads
nämndens yttrande över "Remiss - Förvärv av fastigheten Hässleholm 
Brännmästaren 7" till kommunfullmäktige. 

Miljö-och stadsbyggnadsnämndens yttrande 

Kommunfullmäktige har inför beslut om eventuellt fastighetsförvärv av Hässle
holm Brännmästaren 7 beslutat inhämta Miljö- och stads byggnadsnämndens syn
punkter angående placering av ungdomens hus på fastigheten samt om den idag 
befintliga verksamheten i fastigheten är i överensstämmelse med gällande plan. 

Idag används aktuell fastighet för kontor och lagerverksamhet. Gällande detaljplan 
tillåter användningen småindustri och all annan användning, inklusive pågående 
kontorsverksamhet, är således planstridig. Delar av fastigheten är belagda med 
byggnadsförbud (prickmark) vilket medför att några redan uppförda byggnader 
också strider mot gällande detaljplan. Om fastigheten ska användas för annat än 
småindustri kommer det bli svårt att lagligen möjliggöra det. Även befintliga kon
torsverksamheter kommer ha svårigheter att utvecklas om behov av utbyggnad 
uppstår. 

För att kunna möjliggöra ett ungdomens hus behöver en ny detaljplan antas med 
markanvändningen C för centrumverksamhet och samlingslokal. Miljö- och stads
byggnadsförvaltningen är dock tveksam till om placeringen är lämplig med hänsyn 
till närheten till spårområdet där farligt gods transporteras. En samlingslokal som 
är avsedd att kunna hysa en större grupp människor bör lokaliseras på säkert av
stånd från farligt godstransporter. 

Kvarteret Brännmästaren 7 ligger inom ett utredningsområde för framtida nya 
stambanor vilket medför en osäkerhet i tid när en ny detaljplan kan vara fardig. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 190 

Trafikverket planerar ta beslut om nya stambanor och spårdragningar i juni månad 
år 2022. Vid dialog med Trafikverket har handläggare framfört att inga detaljpla
ner kommer att godkännas av myndigheten inom utredningsområdet före år 2022. 

Om miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett plan
förslag för kvarteret Brännmästaren 7 kommer det att krävas utredningar vad gäl
ler markföroreningar, risker med farligt gods och buller från järnvägen. Detta 
sammantaget ger en tidplan för en ny detaljplan om ca två år efter Trafikverkets 
beslut angående nya stambanor, om inget oförutsett inträffar under planproces
sen. 

Protokollsanteckning 

Hans-Göran Hansson (MP) medges lämna protokollsanteckning enligt bilaga. 

Ledamöter som avstår från att delta i beslutet 

Paul Thurn (SD), Cecilia Tönning (SD) och Lars K.lees (SD) deltar inte i beslutet. 

Yrkanden 

Lars Olsson (C) yrkar att följande text läggs till remissvaret från miljö- och stads
byggnadsnämnden: 

"Med hänvisning till ärendets rubricering vill vi förtydliga att vårt godkännande av 
remissvaret ska hänföras till förvärvets syfte enligt remissen. 

Ett eventuellt förvärv av fastigheten kan därför inte uteslutas generellt." 

Ann Olausson (S), Jonas Andersson (S) och Leif Nilsson, (S) yrkar bifall till Lars 
Olssons yrkande. 

Omröstning 

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

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Beskrivning av ärendet 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen är tveksam till lokalisering av ungdomens 
hus intill spårområdet och ser en lång planprocess framåt innan en ny detaljplan 
som möjliggör ungdomsverksamhet kan antas. 

Miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen ger följande förslag på yttrande. 

Förslag på yttrande 

Kommunfullmäktige har inför beslut om eventuellt fastighetsförvärv av Hässle
holm Brännmästaren 7 beslutat inhämta Miljö- och stads byggnadsnämndens syn
punkter angående placering av ungdomens hus på fastigheten samt om den idag 
befintliga verksamheten i fastigheten är i överensstämmelse med gällande plan. 

Idag används aktuell fastighet för kontor och lagerverksamhet. Gällande detaljplan 
tillåter användningen småindustri och all annan användning, inklusive pågående 
kontorsverksamhet, är således planstridig. Delar av fastigheten är belagda med 
byggnadsförbud (prickmark) vilket medför att några redan uppförda byggnader 
också strider mot gällande detaljplan. Om fastigheten ska användas för annat än 
småindustri kommer det bli svårt att lagligen möjliggöra det. Även befintliga kon
torsverksamheter kommer ha svårigheter att utvecklas om behov av utbyggnad 
uppstår. 

För att kunna möjliggöra ett ungdomens hus behöver en ny detaljplan antas med 
markanvändningen C för centrumverksamhet och samlingslokal. Miljö- och stads
byggnadsförvaltningen är dock tveksam till om placeringen är lämplig med hänsyn 
till närheten till spårområdet där farligt gods transporteras . En samlingslokal som 
är avsedd att kunna hysa en större grupp människor bör lokaliseras på säkert av
stånd från farligt godstransporter. 

Kvarteret Brännmästaren 7 ligger inom ett utredningsområde för framtida nya 
stambanor vilket medför en osäkerhet i tid när en ny detaljplan kan vara fardig. 
Trafikverket planerar ta beslut om nya stambanor och spårdragningar i juni månad 
år 2022. Vid dialog med Trafikverket har handläggare framfört att inga detaljpla
ner kommer att godkännas av myndigheten inom utredningsområdet före år 2022. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 190 

Om miljö- och stadsbyggnads förvaltningen får i uppdrag att arbeta fram ett plan
förslag för kvarteret Brännmästaren 7 kommer det att krävas utredningar vad gäl
ler markföroreningar, risker med farligt gods och buller från järnvägen. Detta 
sammantaget ger en tidplan för en ny detaljplan om ca två år efter Trafikverkets 
beslut angående nya stambanor, om inget oförutsett inträffar under planproces
sen. 

Ärendets tidigare beskrivning 

Miljö- och stadsbyggnadsnämndens arbetsutskott föreslår 2020-11-11, § 158, 
miljö- och stads byggnadsnämnden att godkänna miljö- och stadsbyggnads
förvaltningens remissvar och överlämna det som miljö- och stadsbyggnads
nämndens yttrande över "Remiss - Förvärv av fastigheten Hässleholm 
Brännmästaren 7" till kommunfullmäktige. 

Sänt till: 
Kommunfullmäktige 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Protokollsanteckning. 

MSN 20-11-25 § 158. 

"Remiss - Förvärv av fastigheten Hässleholm Brännmästaren 7" 

Med hänvisning till ärendets rubricering vill vi förtydliga att vårt 

godkännande av remissvaret ska hänföras till förvärvets syfte enligt remissen. 

Ett eventuellt förvärv av fastigheten kan därför inte uteslutas generellt. 
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M-2020-64 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 191 

Skrivelser för kännedom 2020 

Beslut 

Miljö- och stads byggnadsnämnden godkänner redovisningen av skrivelser för kän
nedom som inkommit till miljöavdelningen under perioden den 19 oktober 2020 
till och med den 15 november 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 19 oktober 2020 till och med den 15 november 2020 inkom 
följande: 

• Ärende 2018-326. Åklagarmyndigheten lägger ned förundersökningen gäl
lande eldning på fastigheten Kvistalånga 1:6. 

• Ärende M-2020-331. Länsstyrelsen ändrar lydelsen av försiktighetsmått 2 och 
3 i det överklagade beslutet gällande tillstånd att sprida kemiska bekämp
ningsmedel på fastigheten Vinlövs-Oretorp 2:2. 

• Ärende M-2020-2082. Länsstyrelsen avslår överklagandet, samt ändrar det 
överklagade beslutet endast på så sätt att de förelagda åtgärderna om att redo
visa uppgifter om avloppsanordningen på fastigheten Bjärnum 2: 172 ska vara 
genomförda senast den 1 februari 2021. 

• Ärende M-2019-2010. Mark- och miljödomstolen avvisar miljö- och stads
byggnadsnämndens överklagande, samt avslår fastighetsägarnas överklagande 
gällande föroreningsskada på kräftdamm på fastigheten Kärråkra 114:19. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Forts § 191 

• Ärende M-2020-1696. Aklagarmyndigheten lägger ned förundersökningen 
gällande kemisk bekämpning på fastigheten Ignaberga-Troedstorp 1:9. 

• Ärende M-2019-152. Mark- och miljödomstolen avslår miljö- och stadsbygg
nadsnämndens överklagande gällande förbud att lokalisera förskoleverksam
het till fastigheten Vannaröd 2:318. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

7il 
Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

M-2020-66 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 192 

Delegationsbeslut 2020 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut 
som fattats på miljöavdelningen under perioden den 19 oktober 2020 till och med 
den 15 november 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 

Utdraget bestyrkes 
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Sammanträdesdatum 

2020-11-25 
Diarienummer 

B 2020-000015 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 193 

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 oktober, 
delegationsbeslut under perioden 19 oktober -15 november 2020 samt skrivelser 
för kännedom. 

Skrivelser för kännedom: 

• B 2020-000607, Läreda 436:15 (Bågvägen 44), Förhandsbesked för nybygg
nad av enbostadshus, Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

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

• B 2020-000296, Tyringe 4:72 (Norregårdsvägen 57), Bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus, Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning. 

• B 2020-000032, Hästveda 14:103, Bygglov för ändring av (fasad/ tak) på en
bostadshus, Länsstyrelsen avvisar överklagandet från klagande. Länsstyrelsen 
avslår överklagandena i övrigt. 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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2020-11-25 

Diarienummer 

B 2020-000290 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

§ 194 

Ekonomi budgetuppföljning 2020, 
månadsuppföljning 

Beslut 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden beslutar följande: 

Budgetuppföljning per den 31 oktober 2020 godkänns och översändes till kom
munstyrelsen. 

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. Tredje 
månadsuppföljningen är per oktober månad. 

Prognosen för miljö- och stadsbyggnadsnämnden följer budget utan 
avvikelse per 31 oktober. 

Sänt till: 
Kommunstyrelsen 

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden 

Utdraget bestyrkes 
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