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§ 59
Ansökan om tillstånd enligt vattenföreskrifterna VSO
Ignaberga – schaktning och anläggning
Ansökan om dispens enligt vattenföreskrifterna VSO
Ignaberga – uppställning fordon
Anmälan enligt vattenskyddsföreskrifterna VSO
Ignaberga - tankning
Beslut
Miljönämnden lägger information om beslutsförslag inför miljönämndens möte
den 20 juni 2012 till handlingarna.
______________________
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§ 60
Festivaldax 2011
Begagnande av allmän plats
Överklagan i mål nr M 3621-11, Växjö tingsrätt, markoch miljödomstolen
Beslut
Miljönämnden beslutar att överklaga Mark- och miljödomstolens vid Växjö
tingsrätt dom 2012-05-04 i mål nummer M 3621-11.
Yrkande
Miljönämnden vill att Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) vid Svea hovrätt
upphäver den överklagade domen och prövar frågan om störningen från
Festivaldax är att betrakta som en olägenhet för människors hälsa i enlighet med
miljöbalken 9 kap 3 §.
Grunder
Miljönämnden står fast vid sin tidigare bedömning att människor i allmänhet
uppfattar störningen från Festivaldax som låg i relation till dess varaktighet och att
människors hälsa inte påverkas menligt av störningen inomhus under den
begränsade tid som festivalen pågår.
Miljönämnden har i sitt beslut begränsat arrangemangets varaktighet och högsta
ljudnivåerna med hänsyn till lokaliseringen i stadsmiljö.
Mark- och miljödomstolen hänvisar i sin dom till miljööverdomstolens dom den
9 april 2008 (mål M 8160-06) i frågan om olägenhet enligt miljöbalkens mening
förligger eller ej. Miljönämnden delar inte den uppfattningen att musik från en
camping är att likställas med störningen från en stadsfestival som Festivaldax.
Miljönämnden anser att det i det här fallet är viktigt att få frågan prövad i sak och
inte bara utifrån en jämförelse med utfallet i en enda dom. Rättsäkerheten i
myndighetsutövningen ska utgå från vad lagstiftningen säger (legalitetsprincipen),
tolkning av lagstiftningen ska göras med hjälp av bland annat prejudicerande
rättsfall. Det är miljönämndens uppfattning att det behövs fler rättsfall för att
Miljönämnden
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tolka när olägenhet för människors hälsa föreligger utifrån störningsbild och
varaktighet.
Jämförelsen med en tillfällig camping på icke planlagt område är helt felaktigt
anser miljönämnden. I det fallet anser vi att lokaliseringsprincipen är tillämplig.
Festivaldax är en stadsfestival som återkommande anordnas specifikt för att vara
en festival inne i staden. Verksamheten pågår under fyra dagar och omfattar
gatuförsäljning, tivoli och musikscener i kombination med serveringstält.
Vill man anordna en stadsfestival så är lokaliseringen given, det vill säga i staden,
och då blir frågan om man överhuvudtaget kan anordna stadsfestival någon
annanstans i vårt land. Ett avgörande i mark- och miljööverdomstolen är därför
av högsta dignitet.
Mark- och miljödomstolen bygger ett resonemang kring lokaliseringsprincipen i
miljöbalken 2 kap 6 § eftersom det av handlingarna framgår att arrangemanget har
hållits på annan plats under vissa år. Miljönämnden vill förtydliga att det är frågan
om att en scen, den som har varit placerad närmast klaganden, som har haft olika
placeringar inom centrum. Hela festivalen har inte under de senaste tolv åren varit
lokaliserad på annan plats. Antalet scener har varierat mellan åren, vanligtvis har
man haft minst tre musikscener. Miljönämndens bedömning är att placeringen av
scenerna i centrum innebär störningar för boende var de än placeras.
I övrigt hänvisas till miljönämndens tidigare beslut § 164/2011-11-23,
tjänsteutlåtande 2011-11-09 samt tjänsteutlåtande 2012-05-15.
Skäl för att prövningstillstånd ska meddelas
Miljönämnden anser att prövningstillstånd bör medges och åberopar att det är av
vikt för ledning av rättstillämpningen att överklagandet prövas av högre rätt.
Begreppet olägenhet för människors hälsa är en grundsten i miljöbalken.
Rättstillämpningen av olägenhetsbegreppet i relation till varaktigheten är viktig,
inte bara i aktuellt ärende utan för landets övriga kommunala tillsynsmyndigheter.
Speciellt för de kommuner som har stadsfestivaler.
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Beskrivning av ärendet
Miljönämnden
Miljönämnden beslutade inför Festivaldax 2011 att förelägga HessleCity att
vidtaga vissa försiktighetsmått och åtgärder i samband med anordnande av
arrangemanget. För att minska störningarna för besökare och närboende förelades
föreningen bland annat följande:
•

Vid de mest utsatta publikplatserna fick ljudnivån inte överstiga 94 dBAekv
och 105 dBAmax och 90 dBAekv vid framträdanden riktade särskilt till barn.
Begränsningen att ange de höga ljudnivåerna lägre än vad Socialstyrelsen
rekommenderar ansåg miljönämnden vara motiverat utifrån lokaliseringen
i stadsmiljö och utifrån arrangemangets karaktär eftersom underhållningen
var ett komplement till matservering samt umgänge och inte en renodlad
konsert. Det skulle samtidigt bidra till minskad störningsbild för
närboende.

•

Musik- och högtalaranläggningar skulle riktas så att ljudet inte träffar mot
fasaden till närliggande bostäder.

•

Musikarrangemang från scen fick inte bedrivas längre än till kl. 24.00
under onsdag och torsdag och längst till kl.02.00 under fredag – lördag.

Länsstyrelsen
Miljönämndens beslut överklagades till länsstyrelsen som avslog överklagandet i
beslut den 10 augusti 2011.
Mark- och miljödomstolen
Länsstyrelsen beslut överklagades till mark- och miljödomstolen som i dom
2012-05-04, Mål nr M 3621-11, upphäver det överklagade beslutet och
miljönämndens beslut.
Mark- och miljödomstolen anser att de ljudnivåer Festivaldax orsakar är att
bedöma som en olägenhet i miljöbalkens mening.
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•

Man anser att varaktigheten av arrangemanget och liksom slaget av
störningen är jämförbart med den situation som Miljööverdomstolen i
dom den 9 april 2008, mål M 8160-60, bedömde som en inte helt tillfällig
störning (regelmässig hög musik från en camping under
midsommarhelgen). I Miljööverdomstolens dom den 9 april 2008, mål M
8160-60, fastslogs att buller från verksamheten inte fick ge upphov till
högre ekvivalenta ljudnivåer utomhus vid fasad än 55 dBA måndag-fredag
kl 07.00 – 18.00, 45 dBA kl 22.00 – 07.00 och 50 dBA övrig tid.

Mark- och miljödomstolen upphäver miljönämndens beslut efter att ha resonerat
kring frågan om det är rimligt att begränsa arrangemanget med angivande av
högsta ljudnivåer eller om de närboendes intressen kan tillgodoses på annat sätt.
•

Man hänvisar till miljöbalkens bestämmelser i 2 kap 6 § om att bästa plats
ska väljas. Av handlingarna framgår att arrangemanget har hållits på annan
plats under vissa år men att det saknas underlag för att ta ställning till om
platsen är förenligt med miljöbalkens lokaliseringsregler och mark- och
miljödomstolen kan inte som första instans göra en sådan bedömning.

•

Mark- och miljödomstolen återförvisar inte ärendet till miljönämnden
eftersom arrangemanget som föreläggandet avsåg redan har hållits.

Senast den 25 maj ska ett eventuellt överklagande ha inkommit till mark- och
miljödomstolen.
______________________
Sänt till:
Mark- och miljööverdomstolen
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§ 61
Festivaldax 2012
Offentlig tillställning
Beslut
Miljönämnden förelägger föreningen HessleCity att vidta följande
försiktighetsmått och åtgärder när man genomför Festivaldax den 8-11 augusti
2012 i centrala Hässleholm:
A. Musik- och högtalaranläggningar placeras och riktas så att ljudet inte
träffar mot fasaden till näraliggande bostäder, för att begränsa störningar
för kringboende.
B. Ljudnivån från högtalaranläggningar får vid de mest utsatta
publikplatserna som riktvärde inte överstiga 94 dB(A) som ekvivalent
ljudnivå och 105 dB(A) som maxvärde. Under framträdanden som är
särskilt riktade till barn får ljudnivån från högtalaranläggningar som
riktvärde inte överstiga 90 dB(A) som ekvivalent ljudnivå.
C. HessleCity som arrangör ska kontrollera att riktvärdena för ljud enligt
punkt 2 inte överskrids. Vid behov skall föreningen vidta åtgärder för att
sänka ljudnivån.
D. HessleCity som arrangör ska anlita sakkunnig för att utföra kontroll av
ljudnivån.
E. Mätning av sakkunnig ska utföras första festivaldagen.
F. Sakkunnig ska utföra kontrollmätning för musikarrangemang utomhus på
Stortorget, Harrys och Nytorgets parkering samt inom tivoliområdet.
G. I samband med den sakkunniges kontrollmätning ska
verksamhetsutövaren eller den scenansvarige kontrollera sin egen
mätutrustning och eventuell ljudblockerare. Mätpositioner bestäms,
korrigeringsvärde tas fram om verksamhetsutövaren i sin fortsatta
egenkontroll ska använda sig av en ersättningsposition, allt i enlighet med
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SP INFO 2004:45 reviderad 2007, Del 2 Egenkontroll1.
Verksamhetsutövaren kan sedan själv utföra kontrollmätningar under
festivalen.
H. Mätningen ska följa standardiserad mätmetod för höga ljudtrycksnivåer1.
Sakkunnig avgör innan kontrollmätningen vilken av de två
mätprocedurerna som ska tillämpas för de olika musikarrangemangen
(arrangemang för stationära besökare som t.ex. konsert eller för mobila
besökare som t.ex. dansbana).
I. En sammanställning av mätprotokoll från bullermätning från
musikarrangemangen under ”Festivaldax” ska inlämnas senast 2012-08-31
till miljönämnden. I redovisningen ska det framgå mätprocedur,
mätresultat, mätpositioner, korrigeringsvärde för ersättningsposition,
mättid, mätinstrument och mätmetod mm.
J. Tivoliverksamhet får inte bedrivas längre än till kl. 24.00 under onsdag torsdag och längst till kl. 02.00 under fredag – lördag.
K. Musikarrangemang från scen får inte bedrivas längre än till kl. 24.00 under
onsdag och torsdag och längst till kl.02.00 under fredag – lördag.
L. Tillgång till toaletter, sopkärl och avfallscontainrar skall finnas i tillräcklig
omfattning med utgångspunkt från tidigare års erfarenheter. Viss
reservkapacitet bör finnas. Uppställning, dimensionering och
omhändertagande bör ske i samråd med Hässleholm Miljö AB och
Hässleholms Vatten AB.
M. Dricksvattenposter ska anordnas av sakkunnig VVS-installatör och i
samråd med Hässleholms Vatten AB.
N. Sopkärl för allmänheten ska det finnas så gott om att nedskräpning
minimeras.
O. Sopkärl ska även finnas inom tivoliområdet i tillräcklig omfattning.

Mätning av höga ljudtrycksnivåer – mätmetod för diskotek, konserter och andra arrangemang
med publik.
Del 2: egenkontroll. SP INFO 2004:45 Reviderad 2007

1
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P. Spillvatten från livsmedelshantering skall ledas till kommunalt
spillvattennät, inte till dagvattennätet. Lämpligt placerade utslagsplatser
ska anordnas. Det förutsätts att festivalarrangören informerar om detta till
medverkande och kontrollerar att det följs.
Q. Spillvatten från tivolits bodar skall ledas till kommunalt spillvattennät, inte
till dagvattennätet. Det förutsätts att festivalarrangören informerar om
detta till medverkande samt kontrollerar det.
R. Anmälan om att hantera eller sälja livsmedel på annat ställe än i
livsmedelslokal ska skickas in till miljökontoret senast tio arbetsdagar
innan festivalen börjar.
S. Kylcontainrar och andra flyttbara stationära enheter som kyl- och
frysmöbler, det vill säga inte hjulmonterade kylar och frysar, får inte
installeras om köldmediet är av typ CFC eller HCFC.
T. Arrangören skall informera närboende om festivalen minst 2 veckor i
förväg. Arrangören skall under hela festivalen vara tillgänglig på telefon
för eventuella klagomål från allmänheten. Detta telefonnummer skall på
lämpligt sätt kungöras till exempel i festivalens annonsering i dagspressen,
genom anslag i trapphus m.m.
U. Miljönämnden ska underrättas om eventuella ändringar.
Efter festivalen vill miljökontoret gärna ha en avstämning med HessleCity, så att
årets erfarenheter kan tas tillvara och användas kommande år.
Detta beslut skickas också till Polismyndigheten som miljönämndens yttrande i två
ansökningar om offentlig tillställning sökt av HessleCity och Axels Nöjesfält T
Andreasson AB.
Skäl för beslutet
Miljöbalken (SFS 1998:808) ska tillämpas så att människors hälsa och miljön
skyddas mot skador och olägenheter om dessa orsakas av föroreningar eller annan
påverkan (1 kap 1 § 1p)
Miljöbalkens andra kapitel innehåller allmänna hänsynsregler som skall skydda
hälsa och miljön och anger vad som är skäligt att utföra för att uppnå balkens mål.
Hänsynsreglerna anger bland annat krav på skyddsåtgärder och försiktighetsmått
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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samt att arrangören har kunskap om sin verksamhet och dess påverkan (2 kap 1-7
§§).
Miljönämnden kan som tillsynsmyndighet lämna information eller förelägga om
krav på skydds- och kontrollåtgärder för den som bedriver en verksamhet eller
vidtar en åtgärd som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller
miljön. Krav på redovisning kan ställas (2 kap och 26 kap 1 §, 9 § och 19-21 §§).
HessleCity arrangerar Festivaldax, en stadsfestival, varje år under fyra dagar i
centrala Hässleholm. Miljönämndens bedömning är att arrangemanget Festivaldax
i Hässleholms centrum upplevs av många boende och besökare som mycket
positivt, roligt och som en av sommarens höjdpunkter. För några boende i
centrum orsakar festivalen en störningsupplevelse.
Miljönämnden delar inte mark- och miljödomstolens bedömning att störningen är
en olägenhet i miljöbalkens mening och har därför överklagat mark- och
miljödomstolens dom. Mark- och miljödomstolen hänvisar till en dom i
Miljööverdomstolen den 9 april 2008 mål M8160-06 där saken gäller föreläggande
om campingverksamhet. Miljönämnden anser att förhållandena i MÖD:s dom inte
är jämförbara med aktuellt ärende. I MÖD:s dom om camping anser nämnden att
miljöbalkens regler om lokaliseringsprincipen är tillämplig. Men när man anordnar
en stadsfestival så är lokaliseringen därmed given, dvs. i staden, och då blir frågan
om man överhuvudtaget kan anordna stadsfestivaler någonstans i vårt land.
Frågan att välja lämpligast plats för scener och dess riktning av högtalare inom
staden anser nämnden ska ingå i polisens tillstånd att arrangera en offentlig
tillställning på allmän plats. Kärnfrågan är om störningsuppleveser för boende
från en stadsfestival är helt tillfällig eller inte. Denna fråga bör prövas av högsta
instans för att få prejudicerande dom. Miljönämnden menar att boende i en
stadsmiljö får tåla mer störningar från arrangemang som tillhör ett levande
stadsliv, än om man är boende i en bebyggelse tillsynes utanför detaljplanelagt
område med en återkommande tillfällig camping in på husknuten.
Miljönämnden anser i sin rimlighetsavvägning att det är orimligt att begränsa
arrangemanget med att förelägga om högsta ljudnivåer vid husfasader.
Arrangören har i år tillmötesgått den klagande på Tingshusgatan 8 med en annan
placering av Partyfabrikens tält till Nytorgets parkering för att i möjligaste mån
minska klagandes störningsupplevelse.
Om det bor människor kring Nytorgets parkering som upplever festivalen
lustfylld eller som en störning vet inte miljönämnden. Festivalarrangemanget
omfattas i år av 8 scener med varierat underhållningsutbud. Nämnden vidhåller
Miljönämnden
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sin tidigare bedömning att en festival så nära boende utan tvivel orsakar störningar
som ligger över Socialstyrelsens riktvärden för ljud inomhus (25 dBA ekv), men
miljönämnden bedömer störningen inomhus som helt tillfällig och ringa utifrån
dess varaktighet och är därmed inte en olägenhet för människors hälsa. Därför
ställs det i beslutet inga krav på högsta tillåtna ljudnivå inomhus hos boende eller
vid husfasad.
Däremot anser miljönämnden det skäligt att arrangemangets varaktighet inför
nästa år ses över tidsmässigt. Nämnden finner det lämpligt att korta ner
arrangemanget för att minska störningsupplevelsen för boende i centrum.
De riktvärden för höga ljudnivåer som nämnden beslutar om bedömer vi vara
rimliga att uppfylla.
Beskrivning av ärendet
Den 27 april 2012 inkom från polisen i Hässleholm anhållan om yttrande över
rubricerad festival i centrala Hässleholm under dagarna 8-11 augusti 2012
(onsdag-lördag). Vid ett möte med miljökontoret den 19 april redovisade
HessleCity en preliminär situationsplan till miljökontoret, som beskriver
planeringen av festivalen.
Miljönämnden förelade HessleCity i oktober 2011 att senast den 1 maj 2012
inkomma med uppgifter som skulle ligga till grund för miljönämndens bedömning
av Festivaldax 2012. Den 3 maj 2012 inkom HessleCity med uppgifter om
planerad festival. Ovanstående uppgifter tillsammans med uppgifter som
framkommit under möten och samtal med Hesslecityledaren Jan Nord motsvarar
i stort sett det som begärts. Man kommer att anlita XX, Ljudkanalen som
sakkunnig för kontrollmätning av ljud. Hässleholms handbollsförening kommer
att anlitas för städning.
Större musikscener kommer att placeras på följande platser:
•

Stortorget (XX)

•

Harrys innergård

•

Nytorgets parkering (Partyfabriken)

Därutöver kommer ett antal mindre scener att finnas i anslutning till stadens
restauranger med underhållning av trubadurer mm. Även ett par nya mindre
Miljönämnden
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scener i korsningen Första Avenyn/Godtemplaregatan samt Vattugatan vid
kulturhuset har redovisats.
HessleCity har i år flyttat Partyfabrikens tält från Tingshusgatan till Nytorgets
parkering i syfte att hitta en bättre placering i förhållande till de klagomål från
boende på Tingshusgatan 8 som framförts i fjor men även tidigare år.
Tingshusgatan kommer att vara en knallegata (ej mat) i årets Festivaldax.
Alla matvagnar har i år samlats på Första Avenyn.
Tivoli kommer att placeras på Stadshusets parkering, väster om Stadshuset och på
Östergatan som tidigare år.
Rallydepå kommer att anordnas på Första Avenyn vid Våren, AMtryck/Snapphanerallyt ska gå av stapeln under lördagen.
Miljönämndens beslut 2011-06-21 § 99 inför festivalen 2011 överklagades av
boende vid Tingshusgatan 8. Länsstyrelsen har i beslut 2011-08-10 avslagit
överklagandet. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen
som i dom 2012-05-04, Mål M 3621-11, upphäver det överklagade beslutet och
miljönämndens beslut.
Miljönämnden avser att överklaga mark- och miljödomstolens beslut.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-05-15.
______________________
Sänt till:
HessleCity
Polismyndigheten, yttrande i ärende om ansökning om offentlig tillställning av
HessleCity, polisens dnr. AA517-16484/12, respektive Axels Nöjesfält T
Andreasson AB, polisens dnr. AA513-15729/12.
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§ 62
Utvecklingsprogram för stadskärnan i Hässleholm
Yttrande till kommunstyrelsen
Beslut
Miljönämnden yttrar sig i enlighet med miljökontoret upprättat förslag, med det
tillägg som förordats under överläggningen.
Miljönämnden efterlyser en samordning mellan handläggningen av
utvecklingsprogrammet och handläggningen av den fördjupade översiktsplanen,
samt en grundligare utredning av en trafikstrategi, som möjliggör en god
trafikmiljö för alla människor i staden.
I utvecklingsprogrammet för stadskärnan i Hässleholm presenteras många
verkligen fina och bra visioner och idéer. Miljönämndens synpunkter på förslaget
utgår från miljö- och hälsoskyddsperspektiven för människorna som bor och
vistas i staden.

Trafik
En stor del av vårt arbete är att bevaka och hantera klagomål på olägenhet från
trafiken, främst buller, för de som bor i centrum eller längs gator som leder
trafiken till centrum såsom exempelvis Stobygatan, Viaduktsgatan och
Röingegatan. Vår bedömning är att vi får fler och fler som är störda av buller från
trafiken i Hässleholm.
I förslaget presenteras en rad förändringar i trafiken. Vi är så klart mycket positiva
till alla förslag som kan öka cykeltrafiken med nya cykelvägar och en tunnel man
får cykla i under järnvägen samt flera cykelparkeringar i centrum.
Man bör även åtgärda så att cyklar kan tas med på tågen. Idag går det inte att få in
en cykel i hissarna på Resecentrum. En utökad cykelparkering med låsbar
nattförvaring vid resecentrum är också önskvärd.
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När det gäller förslagen på förändringar i biltrafiken saknar vi en närmare
beskrivning av vilka miljökonsekvenser förslagen kan ge dels för boende där
förändringarna föreslås ske, men även vilka konsekvenserna blir för boende längs
infartsgatorna till centrum.
I förslaget sägs att genomströmningen av biltrafiken förväntas minskas på
Viaduktsgatan och Järnvägsgatan. Hur har man kommit fram till det? Var flyttas
trafiken in till centrum om den ska minskas på Viaduktsgatan? Vad blir
konsekvensen av en ny vändzon vid korsningen södra Frykholmsgatan och Första
Avenyn?
En närmare beskrivning av trafiken i ”centrumringen” behöver också belysas när
förändringar på andra gator i centrum planeras.
Sammanfattningsvis vill vi att trafiklösningarna ska vara genomtänkta och utredda
även ur miljö- och hälsoskyddsaspekterna så som trafikbuller och avgaser för
boende i centrum och längs gator in till centrum.

Renhållning och nedsmutsning
När man idag kommer in på resecentrum känns det inte alltid särskilt
välkomnande. Resecentrum är ofta smutsigt på glaspartier, rulltrappor och
hissarna luktar illa av urin.
Vid gestaltning och utformning av nya allmänna byggnader bör man i materialval
mm. beakta att rengöring, städning och underhåll blir lätt. Annars måste man
räkna med att renhållning och städning får en högre kostnad om man ska mötas
av ett rent Hässleholms centrum.
Det har stor betydelse för besökandes intryck att staden och dess byggnader och
möblering upplevs som ren och fin.
Eftersom kajorna i centrum smutsar ner både hus och trottoarer är det mycket bra
att förslaget även har med aspekten att minimera trivseln för kajorna på platser
där man inte önskar att de ska uppehålla sig.
Det behövs också god tillgång till offentliga toaletter. Det är även bra när man ska
ha mycket arrangemang i centrum. För att förhindra nedskräpning ska det finnas
många papperskorgar och hundlatriner. I centrum finns idag inga hundlatriner
alls.
Miljönämnden
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Energi
Vi föreslår att det ska finnas parkeringsplatser utrustade med möjlighet till
laddning av elbilar.
Vi förutsätter att ny gatubelysning och annan ljusdesign är energisnål.

Gröna projekt
Allt som föreslås om gröna projekt åtgärder i Kyrkbacken, Stadsparken,
Eckernfördeparken samt naturcykelled till Hässleholmsgården och Hovdala
(enligt nummer 8) är mycket positivt och bör få en högre prioritet än prioritet 3.
Beskrivning av ärendet
Efter överläggning under nämndssammanträdet beslutar miljönämnden att, utöver
miljökontorets beslutsförslag, i beslutet lägga till ”Miljönämnden efterlyser en
samordning mellan handläggningen av utvecklingsprogrammet och
handläggningen av den fördjupade översiktsplanen, samt en grundligare utredning
av en trafikstrategi, som möjliggör en god trafikmiljö för alla människor i staden.”
Ett förslag till utvecklingsprogram för stadskärnan i Hässleholm har tagits fram av
kommunstyrelsen med hjälp av en tjänstemannagrupp under ledning av
utvecklingsstaben. Miljökontoret har inte varit med i arbetet.
Syftet med remissen är att förbättra kunskapsunderlaget och ge möjlighet till insyn
och påverkan.
Utvecklingsprogrammet syftar till att utveckla attraktiviteten i centrum.
Programmet har ingen juridisk status utan ska ses som en visionär helhetslösning
och ska fungera som utgångspunkt för efterföljande deluppdrag. Tidsplanen för
ombyggnader och andra åtgärder sträcker sig till år 2020 med mellanlandning år
2014, stadens jubileumsår.
Förslagets huvuddrag beskrivs på sidan 24 i programmet. Därefter beskrivs varje
ombyggnad och projekt närmare sid. 29-34.
Utvecklingsprogrammet finns i sin helhet på kommunens hemsida.
http://www.hassleholm.se/36888
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Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-04-27.
______________________
Sänt till:
Kommunstyrelsen
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§ 63
Vedhygge gård 2
Tyringe multiarena AB
Yttrande till byggnadsnämnden

Beslut
Miljönämnden yttrar följande till byggnadsnämnden:
Planerad etablering av multihall innebär en stor inskränkning i miljön för skolan
och förskolan på Vedhyggeskolan.
Den nya förskolan på Vedhygge har ännu inte fått en anordnad utemiljö utöver
den nyligen anlagda lilla innergården. Innegårdens utemiljö är inte tillräcklig för
förskolan. Förslaget innebär att den befintliga skolgården minskas ytterligare
eftersom multihallen planeras ligga på den södra delen av skolgården.
Skolans och förskolans område är inte avgränsat i dagsläget.
Innan ett positivt planbesked kan ges måste det utredas och redovisas hur
skolgården och förskolans utemiljö ska anordnas och avgränsas.
Vidare bör man ta fram en alternativ lokalisering för var den nya förskolan i
Tyringe ska placeras eftersom det som idag finns på förslag i den fördjupade
översiktsplanen kommer att bli parkering enligt aktuellt förslag.
Jäv
Kristina Berglund (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.
Beskrivning av ärendet
Tyringe Multiarena AB ansöker hos byggnadsnämnden om planbesked till ny
detaljplan för att bygga en multiarena på aktuell fastighet.
Bolaget som ägs av Tyringe Sparbanks utvecklingsstiftelse avser att bygga en
multihall mellan Tyrs hov och Vedhyggeskolan. Enligt den avsiktsförklaring som
Miljönämnden
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kommunfullmäktige (KF § 76/2011) tecknat med stiftelsen ska bolaget senare
överlämnas till kommunen som en gåva.
Multiarenans placering föreslås mellan ishallen och Vedhyggeskolans södra
byggnad. Detaljplanen från 1968 anger allmänt ändamål vid respektive byggnader
och där emellan ett grönt parkområde. Viss del av marken är prickad i befintlig
plan. Mellan ishallen och planerad hall finns vatten- och avloppsledningar.
Miljönämnden har getts möjlighet att lämna synpunkter på projektets lämplighet
ur plansynpunkt innan ärendet tas upp i byggnadsnämnden för besked.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande daterat den 2012-04-26.
______________________
Sänt till:
Byggnadsnämnden
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§ 64
Ekonomi
Beslut
Miljönämnden lägger till handlingarna
• Budgetuppföljning per den 2012-05-14, resp. 2012-05-23
• Budgetuppföljning till kommunledningen per 2012-04-30
______________________
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§ 65
Lagstiftning
Offentlighets- och sekretesslag (2009:400)
Beslut
Miljönämnden lägger information om offentlighets- och sekretesslagen till
handlingarna.
______________________
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§ 66
Personal
Beslut
Nämnden lägger till handlingarna information om nu kända förändringar i
personalsituationen.
______________________

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

22(26)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2012-05-23

2012-000021

Miljönämnden

§ 67
Delegationsbeslut
Beslut
Nämnden lägger till handlingarna
• redovisning 2012-05-23 över fattade delegationsbeslut.
______________________
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§ 68
Skrivelser för kännedom
Beslut
Miljönämnden lägger till handlingarna redovisning 2012-05-23 över inkomna
skrivelser inklusive bland annat:
• Årsredovisning Hässleholms kommun, samt bilaga,
• KF protokoll § 41, Utvecklingsmål 2012-2015,
• Samt enligt lista.
______________________
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§ 69
Kurser, konferenser
Beslut
Nämnden lägger till handlingarna information om nedanstående kurser och
konferenser
• SMHF - studieresa till nordöstra Tyskland den 26-27 april 2012 ,
C Jönsson informerar.
• SMHF - seminarium om avfall den 16 april 2012 på SYSAV i Malmö;
C Jönsson informerar
• Hanöbuktens kommittés årsmöte den 16 maj 2012 på Nymölla
C Jönsson informerar
• Möte med Hässleholms Miljö AB angående ny avfallsplan
C Jönsson informerar
______________________
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§ 70
Övrig information
Beslut
Miljönämnden lägger till handlingarna information om bland annat följande:
•

Galakvällen 2012,

•

Studiebesök för miljönämnd och miljökontor den 20 juni 2012.

______________________
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