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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 172

Meddelande och rapporter november
  

Beslut
 Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av inkomna meddelande 

och rapporter och lägger de till handlingarna

     

Beslutsunderlag
Utsänd tillsammans med handlingar.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 173

Delegationslista 20191018 - 20191114
  

Beslut
 Byggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till 

handlingarna

Deltar inte i beslutet
Christina Borglund (KD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens (exkluderat miljö- och hälso-
skyddsnämndens arbetsområde) delegeringsbeslut enligt redovisade 
bilagor gällande perioden 2019-10-18 -  2019-11-14

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Byggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den till 

handlingarna.

Beslutsunderlag
Utsända listor av delegeringsbeslut
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 174

Beslut om samråd gällande ändringa av översiktsplan 
för Kristianstad stad
Änr BN 2015/1977

Beslut

 Att för samråd godkänna förslaget till Kristianstad stad som ändring av 
översiktsplanen för Kristianstad kommun.

Deltar inte i beslutet
Christina Borglund (KD) deltar inte i beslutet.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2016-04-19 att Kristianstad kommuns Över-
siktsplan 2013 till stora delar är aktuell. Kristianstad stad aktualiseras genom 
ändring av översiktsplanen. Ändring av översiktsplanen innebär att den för-
djupade översiktsplanen för staden (KF 2009-06-09) ersätts.

Syftet med arbetet är att ange kommunens viljeinriktning för mark- och vat-
tenanvändningen inom planområdet. Målet är en fortsatt hållbar utveckling i 
området med strategier att hantera kommande utmaningar.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Att för samråd godkänna förslaget till Kristianstad stad som ändring av 

översiktsplanen för Kristianstad kommun.

Beslutsunderlag
Kortversion av ändring av översiktsplan Kristianstad stad
Långversion av ändring av översiktsplan Kristianstad stad
Tjänsteskrivelse 2019-11-13 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 175

Belsut om planbesked för detaljplanen Almen 10 
Änr BN 2019/1511

Beslut
 Att som planbesked enligt 5 kap. 2, 5 §§ plan- och bygglagen (2010:900) 

meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan samt

 uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att, på den sökandes 
bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till 
bostadsbebyggelse inom fastigheten Almen 10.

Sammanfattning
Syfte med ansökan är möjliggöra för en utveckling av befintligt vårdboende på 
fastigheten Almen 10 i Tollarp. Bedömning är den sökta åtgärden är lämplig att 
pröva i en ny detaljplan. Detaljplanen föreslås handläggas med standardförfarande 
och uppskattas vara antagen första kvartalet 2021

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämn-
den
 Att som planbesked enligt 5 kap. 2, 5 §§ plan- och bygglagen (2010:900) 

meddela att den sökta åtgärden kan prövas i detaljplan samt

 uppdra åt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att, på den sökandes 
bekostnad, upprätta förslag till detaljplan för att pröva möjligheten till 
bostadsbebyggelse inom fastigheten Almen 10.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-13
Ansökan 2019-09-05
Karta 2019-11-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 176

Beslut om planbesked för del av detaljplan Åraslöv 2:9 
Änr BN 2019/1453

Beslut
 Att som planbesked enligt 5 kap. 2,5 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) 

meddela att ny detaljplan för villabebyggelse inom fastigheten Åraslöv 2:9  
inte kommer att upprättas eftersom området bedöms olämpligt för detta 
med hänvisning till att det ej är förenligt med kommunens översiktsplan,  
berör jordbruksmark av klass 8, innebär samhällsekonomiska kostnader 
för utbyggnad av VA, samt skulle innebära att kulturmiljön med ett öppet 
skifteslandskap påverkas negativt.

Sammanfattning
Syftet med ansökan är att bygga ca 15 villatomter. Marken utgörs idag av 
högklassig jordbruksmark. Att bebygga området med villatomter bedöms vara 
olämpligt med hänvisning till att detta ej är förenligt med kommunens strategi i 
den Fördjupade översiktsplanen för Kristianstad stad (KF 2009-06-09) hur 
staden ska utvecklas. Lokaliseringen är inte lämplig med hänsyn till kraven i 2 
kap. 2 § PBL (lämplig hushållning med mark). Bevarandet av jordbruksmarken 
är enligt miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen ett allmänt intresse som 
väger tyngre än det enskilda intresset att bebygga marken enligt ansökan.

Området ligger utanför kommunalt verksamhetsområde för vatten- och avlopp, 
ett genomförande av planförslaget skulle innebära att det kommunala VA-
ledningsnätet skulle behöva byggas ut med ca 1000 meter självfallsledning till 
en kostnad av uppskattningsvis 4,5 miljoner sek. Det finns i dagsläget heller 
ingen kollektivtrafikförsörjning till området då närmaste hållplats ligger  ca 1 
km från området.  
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Att som planbesked enligt 5 kap. 2,5 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) 

meddela att ny detaljplan för villabebyggelse inom fastigheten Åraslöv 2:9  
inte kommer att upprättas eftersom området bedöms olämpligt för detta 
med hänvisning till att det ej är förenligt med kommunens översiktsplan,  
berör jordbruksmark av klass 8, innebär samhällsekonomiska kostnader 
för utbyggnad av VA, samt skulle innebära att kulturmiljön med ett öppet 
skifteslandskap påverkas negativt.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-13
Ansökan 2019-08-27
Karta 2019-09-05
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 177

Beslut om antagande gällande detaljplan för 
Lillö 50:18 med flera, Härlövs handelsområde
Änr BN 2017/194

Beslut
 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande,

 revidera planhandlingarna enligt förslaget samt

 anta detaljplanen.

Sammanfattning
Syftet med aktuell detaljplan är att möjliggöra för en utveckling av Härlövs handels-
område genom att bredda användningsmöjligheterna samt möjliggöra för handel med 
livsmedel. Planen syftar även till att öka områdets attraktivitet och kvalitéer som 
handelsplats i Kristianstad.  Detaljplanen omfattar även angränsande vägreservat för 
framtida vägutbyggnader för att släcka underliggande detaljplaner.

Detaljplanen handläggs med standardförfarande och har varit på samråd under 
sommaren 2019. Granskning har genomförts under hösten (2019-10-21—2019-11-
04). Efter samråd och granskning finns det inga synpunkter som inte blivit 
tillgodosedda. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämnden
 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens granskningsutlåtande,

 revidera planhandlingarna enligt förslaget samt

 anta detaljplanen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-13
Plankarta 2019-11-13
Planbeskrivning 2019-11-13
Samrådsredogörelse 2019-10-14
Granskningsutlåtande 2019-11-13

Utredningar:
Dagvattenutredning Härlöv, Starkstad. 2019-08-28
Trafikutredning, Ramböll 2019-04-18
Övergripande trafikutredning handelsområde Härlöv, Ramböll 2018-05-07
PM Bullerberäkning, Ramböll 2019-09-02
Marknadsanalys, WSP 2019 
Översiktlig geoteknisk undersökning Härlöv, K-konsult 1992-04-15
Översiktlig geoteknisk undersökning Vilans industriområde, K-konsult 1990-10-15
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 178

Beslut granskning gällande del av detaljplan 
Uddarp 1:14, väster om Skepparslöv
Änr BN 2015/159

Beslut
 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse,

 revidera planhandlingarna enligt förslaget samt

 godkänna planförslaget för granskning

Sammanfattning
Planområdet är beläget utmed Uddarpsvägen i sluttningslandskapet ovanför 
Skepparslövs by. Området gränsar i norr och öster till Skepparslövs golfbana och 
i väster till en friliggande bostadstomt med ett enbostadshus. Detaljplanen ska 
möjliggöra att området kan bebyggas med en relativt tät grupp av enbostadshus. 
Som exempel innehåller exploatörens utbyggnadsförslag 10 enbostadshus.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 

samhällsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse,

 revidera planhandlingarna enligt förslaget samt

 godkänna planförslaget för granskning
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-13
Plankarta 2019-11-13
Planbeskrivning 2019-11-13
Samrådsredogörelse 2019-11-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 179

Beslut om granskning för detaljplan Saxen 11, Tollarp  
Änr BN 2019/713

Beslut
 Att ändra planförfarande från ändring av detaljplan med begränsat 

förfarande till ny detaljplan med standardförfarande.

 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse, revidera 
planhandlingarna enligt förslaget samt godkänna planförslaget för 
granskning.

Sammanfattning
Byggnadsnämndens uppdrag till Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen är 
att i detaljplan pröva möjligheten till utökad bostadsbebyggelse inom fastighe-
ten Saxen 11. Föreslagen detaljplan möjliggör för flerfamiljsboende, centrum-
verksamhet eller kontor inom fastigheten Saxen 11 i Tollarp med ett bevarande 
av befintlig byggnad (fd bankhuset). Området är centralt i Tollarp och har god 
tillgänglighet till kollektivtrafik vilket bidrar till områdets lämplighet för såväl 
boende som service och kontor. Planförfarandet övergår från ändring av befint-
lig detaljplan med begränsat förfarande till ny detaljplan med standardförfaran-
de för att tillmötesgå inkomna synpunkter avseende användning av kvarters-
mark och allmänplatsmark.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Att ändra planförfarande från ändring av detaljplan med begränsat 

förfarande till ny detaljplan med standardförfarande.

 Att bemöta inkomna synpunkter i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens samrådsredogörelse, revidera 
planhandlingarna enligt förslaget samt godkänna planförslaget för 
granskning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-13
Plankarta 2019-11-13
Planbeskrivning 2019-11-13
Samrådsredogörelse 2019-11-13
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 180

Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus, 
Horna 50:1
Änr BN 2019/1609

Beslut
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygg-

lagen (2010:900), PBL. 

 Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvudsaklig 
utformning i enlighet med bilagda handlingar

Sammanfattning
Ärendet gäller förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus 195 kvm på en 
planerad avstyckning från befintlig småhusfastighet. Fastigheten är utanför 
sammanhållen bebyggelse. Tillfart ska ske via befintlig tillfart. Vatten och avlopp 
löses genom befintlig gemensamhetsanläggning. Inga synpunkter från grannar 
har inkommit.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygg-

lagen (2010:900), PBL. 

 Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvudsaklig 
utformning i enlighet med bilagda handlingar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-12
Ansökan 2019-09-23 
Yttrande från sakägare utan erinran 2019-10-16
Yttrande från Trafikverket 2019-10-21
Yttrande från Tekniska förvaltningen 2019-10-22
Situationsplan 2019-10-31

Upplysningar

 Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgär-
den söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga 
kraft. 

 Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har bevil-
jats och startbesked getts.

 Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande skickas till era närmsta grannar.

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 
Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads kommun, Byggnads-
nämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt.

 Sökanden erinras om att lämplig fastighetsbildning prövas av Lantmäteri-
myndigheten.

 Anmälan om anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät ska lämnas 
till C4 Teknik.

 Sökanden erinras om att det även krävs Trafikverkets tillstånd för ny eller 
ändrad utfart (väglagen 39 §).

 Sökanden erinras om att det även kan krävas länsstyrelsens dispens från 
artskyddsförordningen då vissa växt- och djurarter kan påverkas negativt 
(artskyddsförordningen 4- 9 och 14- 15 §§).
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kontakta 
Lantmäterimyndigheten för upplysningar).  

 Avgiften för förhandsbeskedet är 6 770 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 181

Förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus, 
Yngsjö 7:14
Änr BN 2019/1498

Beslut
 Ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygg-

lagen (2010:900), PBL. 

Sammanfattning
Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus med kom-
plementbyggnader på två tänkta avstyckningar där marken ska fyllas upp så att 
färdigt golv hamnar på ca +3,4 m (marknivåerna är ca +1,6 - +2 m). Fastigheten 
ligger utanför detaljplan och utanför sammanhållen bebyggelse. Etableringen 
har inte stöd i kommunens översiktsplan och marken skulle översvämmas vid 
högsta beräknade flöde. Tillfarten är tänkt över mark som saknar gare i fastig-
hetsregistret, vilket behöver utredas för att en förrättning ska kunna genomfö-
ras. Fastigheten är idag gräsbevuxen jordbruksmark. Fastigheten gränsar till 
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygg-

lagen (2010:900), PBL. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-08
Ansökan med bilaga 2019-09-04
Skrivelse från sökanden 2019-09-24
Sökandens bemötande av inkomna synpunkter 2019-11-03
Sökandens synpunkter på förslag till beslut 2019-11-07
Yttrande från sakägare med erinran 2019-10-09
Yttrande från Tekniska förvaltningen 2019-10-29
Situationsplan 2019-09-04

Upplysningar

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen 
i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads kommun, Byggnads-
nämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt.

 Avgiften för förhandsbeskedet är 2 330 kronor (i enlighet med taxa fast-
ställd av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.

19



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (3)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 182

Förhandsbesked för enbostadshus, Vittskövle 95:1
Änr BN 2019/1705

Beslut
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygg-

lagen (2010:900), PBL.

 Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvudsaklig 
utformning i enlighet med bilagda handlingar och med följande villkor:

o fasadmaterial ska vara puts eller tegel

o tak ska utformas som sadeltak med taklutning mellan 38-45 grader 
och kläs med röda tegelpannor. 

o träd ska inte fällas för nybyggnaden.

o Synpunkterna från E.ON rörande markkabeln måste uppfyllas vid den 
exakta placeringen av huset

Sammanfattning
Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus på 
planerad avstyckning. Fastigheten ligger utanför sammanhållen bebyggelse men 
inom riksintresse för kulturmiljövård. Fastigheten ligger inom område upptaget 
både i det regionala och kommunala  kulturmiljöprogrammet. Vittskövle slott är 
beläget på samma fastighet. En ny tillfart är tänkt till tomten. Vatten kommer att 
tas från Vittskövle gård och en ny enskild avloppsanläggning är planerad.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (3)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämn-
den
 Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- och bygg-

lagen (2010:900), PBL.

 Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvudsaklig 
utformning i enlighet med bilagda handlingar och med följande villkor:

o fasadmaterial ska vara puts eller tegel

o tak ska utformas som sadeltak med taklutning mellan 38-45 grader 
och kläs med röda tegelpannor. 

o träd ska inte fällas för nybyggnaden.

o Synpunkterna från E.ON rörande markkabeln måste uppfyllas vid den 
exakta placeringen av huset

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-18
Ansökan 2019-10-04
Yttrande från E.ON 2019-11-14
Yttrande från Trafikverket 2019-11-11
Yttrande från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-11-18
Situationsplan 2019-10-04
Fotografi på önskat hus 2019-10-29
Fotografier från platsen 2019-11-01

Upplysningar
 Förhandsbeskedet gäller enligt 9 kap. 39 § PBL, endast om bygglov för åtgär-

den söks inom två år efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga 
kraft. 

 Förhandsbeskedet ger inte rätt att påbörja åtgärden innan bygglov har bevil-
jats och startbesked getts.

21



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (3)

Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Byggnadens utformning prövas i ansökan om bygglov. Byggnaden bör i form-
språk och materialval anpassas till omgivande bebyggelse och miljö.

 Beslut om positivt förhandsbesked kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och 
meddelande skickas till era närmsta grannar.

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till 
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads
kommun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt. 

 Sökanden erinras om att lämplig fastighetsbildning prövas av Lantmäterimyn-
digheten.

 Sökanden erinras om att det även krävs Trafikverkets tillstånd för ny eller 
ändrad utfart (väglagen 39 §).

 Sökanden erinras om att det även krävs länsstyrelsens tillstånd för ingrepp i 
fornlämning (kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §).

 Anmälan om enskild avloppsanläggning ska lämnas till miljö- och hälso-
skyddsavdelningen (miljöbalken 9 kap. 6- 8 §§, förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd 13- 15 §§). 

 Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kontakta Lant-
mäterimyndigheten för upplysningar).  

 Avgiften för förhandsbeskedet är 7700 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat.
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 183

Bygglov för nybyggnad med bostad, lokal för 
fysioterapi för hundar och förråd, Bjärlöv 13:33
Änr BN 2019/1573

Beslut
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. 

 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Rune 
Dahlberg godtas som kontrollansvarig för åtgärden.

Sammanfattning
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av en byggnad innehållande en bo-
stad, en lokal för fysioterapi för hundar samt förrådsutrymmen. Fastighe-
ten ligger utanför sammanhållen bebyggelse. På platsen för nybyggnaden 
finns idag en stallbyggnad som ska rivas. Tillfart till fastigheten sker via 
enskild väg. Fastigheten är dock inte delägare i gemensamhetsanläggning-
en. Avlopp löses genom anslutning till befintlig anläggning. Inga synpunk-
ter från grannar har inkommit.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(2010:900), PBL. 

 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Rune 
Dahlberg godtas som kontrollansvarig för åtgärden.
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-15
Ansökan 2019-10-25
Anmälan om kontrollansvarig 2019-10-28
Nybyggnadskarta 2019-10-11
Situationsplan 2019-11-04 
Ritningar 2 st 2019-11-04

Upplysningar
 Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelan-

de skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra 
veckor efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information 
om när beslutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se. 

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till 
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads
kommun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt. 

 Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet 
fått laga kraft. 

 Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har på-
börjats inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet 
vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL).

 Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skrift-
ligt startbesked (10 kap. 3 § PBL).

 Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (10 kap. 14 § 
PBL). Kallelsen anger vilka handlingar som ska inlämnas före startbe-
sked.

 Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked 
ska en byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. plan- och byggförord-
ningen (2011:338), PBF.
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Utstakning av byggnadens läge ska utföras av miljö- och samhällsbygg-
nadsförvaltningen tel. 044-13 53 17 eller av annan med mätningstek-
nisk kompetens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Kostnader för 
detta ingår inte i bygglovsavgiften.

 Lägeskontroll ska vara utförd innan slutbesked kan ges. Beställ av mil-
jö- och samhällsbyggnadsförvaltningen på tel. 044-13 53 17 (minst 2 
veckor innan). Avgiften är 2000 kr och den faktureras tillsammans med 
bygglovsavgift.

 Påträffas fornlämningar ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen under-
rättas (kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §). 

 Anmälan om påkoppling av nytt avlopp till befintlig enskild avloppsan-
läggning ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen (miljöbal-
ken 9 kap. 6- 8 §§, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd 13- 15 §§). 

 Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kontak-
ta Lantmäterimyndigheten för upplysningar).  

 Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstift-
ning. 

 Avgiften för bygglovet är 28 625 kronor (i enlighet med taxa fastställd 
av kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

 Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som inte 
utförts (samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom sex må-
nader efter att lovet förfallit. 
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 184

Bygglov för nybyggnad av lagerbyggnad, Nöbbelöv 36:3
Änr BN 2019/1698

Beslut
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL.

 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. 
Kai Jakobsson godtas som kontrollansvarig för åtgärden.

Sammanfattning
Ärendet gäller nybyggnad av lagerbyggnad om drygt 1 400 m2. Fastigheten 
ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse men inom riksintresse 
för luftfarten avseende flyghinder. Fastigheten ligger inom biosfärområde och 
inom område med mycket sårbart grundvatten. Befintlig tillfart till fastigheten 
ska nyttjas. Granne är mycket negativ till byggnationen då den ska användas för 
lagring av slam från reningsverk. Sökanden framför att det är en annan verk-
samhetsutövare som kommer att söka prövning mot miljöbalken och att bygg-
naden kommer att användas för annan lagerhållning om det inte skulle vara 
möjligt med lagring av slam

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), 

PBL.

 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. 
Kai Jakobsson godtas som kontrollansvarig för åtgärden.
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-12
Ansökan 2019-10-03
Anmälan om kontrollansvarig 2019-10-28
Yttrande från sakägare med erinran 2019-10-28
Bemötande från sökanden 2019-11-06
Nybyggnadskarta 2019-09-03
Situationsplan 2019-10-08
Huvudritning 2019-10-08

Upplysningar
 Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande 

skickas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor 
efter att kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information om när be-
slutet kungjorts se: poit.bolagsverket.se. 

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till 
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads
kommun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt. 

  Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet fått 
laga kraft. 

 Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft 
(9 kap. 43 § PBL).

 Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt 
startbesked (10 kap. 3 § PBL).

 Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (10 kap. 14 § PBL). 
Kallelsen anger vilka handlingar som ska inlämnas före startbesked.

 Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked ska en 
byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF.
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Utstakning av byggnadens läge ska utföras av miljö- och samhällsbyggnads-
förvaltningen tel. 044-13 53 17 eller av annan med mätningsteknisk kompe-
tens (ska godkännas av byggnadsnämnden). Kostnader för detta ingår inte i 
bygglovsavgiften.

 Lägeskontroll ska vara utförd innan slutbesked kan ges. Beställ av miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen på tel. 044-13 53 17 (minst 2 veckor innan). 
Avgiften är 2000 kr och den faktureras tillsammans med bygglovsavgift.

 Påträffas fornlämningar ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen underrättas 
(kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §). 

 Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kontakta 
Lantmäterimyndigheten för upplysningar).  

 Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 

 Avgiften för bygglovet är 53 679kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). Faktura skickas separat. 

 Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som inte ut-
förts (samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom sex månader 
efter att lovet förfallit. 
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 185

Bygglov för nybyggnad av komplementbyggnad med alla 
bostadsfunktioner, Yngsjö 219:25
Änr BN 2019/1686

Beslut
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL).
 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Magnus Dahl-

ström godtas som kontrollansvarig för åtgärden.

Sammanfattning
Ärendet avser nybyggnad av komplementbyggnad (gästhus) om 40 m2. Ärendet 
gäller även ändrad praxis då byggnaden innehåller alla bostadsfunktioner och lyfts 
därför till byggnadsnämnden. Fastigheten är inom område med detaljplan. Åtgärden 
stämmer med detaljplanen. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämn-
den
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen, 2010:900 (PBL).
 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. 

Magnus Dahlström godtas som kontrollansvarig för åtgärden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-13
Ansökan 2019-10-01
Anmälan om kontrollansvarig 2019-10-01
Situationsplan 2019-10-01
Ritningar, 3 stycken 2019-10-31
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Upplysningar
 Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande skickas 

till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information om när beslutet kun-
gjorts se: poit.bolagsverket.se. 

 Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten (se in-
formation sist i beslutet). Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara 
ställt till  Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads-
kommun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt. 

 Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet fått laga 
kraft. 

 Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 
kap. 43 § PBL).

 För startbesked ska en takstolsberäkning/dimensionering och ett förslag till 
kontrollplan inlämnas. Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden 
har gett skriftligt startbesked (10 kap. 3 § PBL).

 Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked ska en 
byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), 
PBF.

 Dagvatten ska tas om hand på den egna fastigheten. Placeras byggnaden i eller 
nära fastighetsgräns kan det krävas takrännor och dagvattenavledning av olika 
slag. 

 För fastigheten krävs det marklov för att fälla träd, se gällande detaljplan.  Syftet 
med bestämmelsen är att bevara skogskaraktären och naturtomterna.

 Påträffas fornlämningar ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen underrättas 
(kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §). 

 Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kontakta Lant-
mäterimyndigheten för upplysningar).  

 Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Avgiften för bygglovet är 3 050 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kom-
munfullmäktige). Faktura skickas separat. 

 Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som inte utförts 
(samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom sex månader efter att 
lovet förfallit. 
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 186

Bygglov för tillbyggnad av bageri med servering, 
Klostret 1
Änr BN 2019/1822

Beslut
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 b § plan- och bygglagen, 2010:900 

(PBL).

 Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för kon-
trollen av genomförandet.

 Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 3 § PBL. Åtgärden 
får dock påbörjas tidigast fyra veckor efter kungörelsen (se upplysningar)

 Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked getts (10 kap. 4 § PBL.)

Sammanfattning
Sökt åtgärd avser bygglov för tillbyggnad av verksamhetslokal (bageri och café) 
med  30,8 m2 för att skapa utrymme för sittande gäster. Tillbyggnaden kommer att 
hamna med cirka 2/3 av sin yta på mark som inte får bebyggas.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämn-
den
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 30 b § plan- och bygglagen, 2010:900 

(PBL).

 Kontrollansvarig krävs inte för åtgärden. Byggherren ansvarar själv för kon-
trollen av genomförandet.

 Startbesked för att påbörja åtgärden ges med stöd av 10 kap. 3 § PBL. Åtgärden 
får dock påbörjas tidigast fyra veckor efter kungörelsen (se upplysningar)
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Åtgärden får inte tas i bruk innan slutbesked getts (10 kap. 4 § PBL.)

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-04
Ansökan 2019-10-25
Yttrande från sakägare utan erinran 2019-11-11 (2 st), 2019-11-08
Nybyggnadskarta 2017-09-15
Situationsplan på NBK 2019-10-25
Ritningar (2st) 2019-10-25
Skrivelse från sökande 2019-10-29

Upplysningar
 Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande skic-

kas till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information om när beslutet kun-
gjorts se: poit.bolagsverket.se. 

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till 
Länsstyrelsen i Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads
kommun, Byggnadsnämnden.  Överklagandet ska vara skriftligt. 

 Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet fått 
laga kraft. 

 Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats 
inom två år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 
kap. 43 § PBL).

 Byggnadsnämnden kommer inte att kalla till tekniskt samråd (10 kap. 14 § 
PBL).

 Åtgärderna ska utföras på ett sätt som gör att de tekniska egenskapskraven 
enligt 8 kap. 4 § PBL uppfylls. Kraven preciseras i plan- och byggförordningen 
(2011:338), PBF, Boverkets byggregler (2011:6), BBR samt i Boverkets före-
skrifter och allmänna råd (2011:10) om tillämpning av europeiska konstruk-
tionsstandarder, EKS. 
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked 
förrän slutbesked har getts av byggnadsnämnden (10 kap. 4 § PBL)

 Byggnad ska utformas med tillfredställande skydd mot brandspridning mellan 
byggnader (avsnitt 5:6 BBR). 

 När åtgärden är utförd ska begäran om slutbesked skickas till miljö- och sam-
hällsbyggnadsförvaltningen. 

 Tas en åtgärd i bruk utan slutbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut (9 kap. 
PBF).

 Utstakning av byggnadens läge ska utföras av miljö- och samhällsbyggnadsför-
valtningen tel. 044-13 53 17 eller av annan med mätningsteknisk kompetens 
(ska godkännas av byggnadsnämnden). Kostnader för detta ingår inte i bygg-
lovsavgiften.

 Lägeskontroll ska vara utförd innan slutbesked kan ges. Beställ av miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen på tel. 044-13 53 17 (minst 2 veckor innan). 
Avgiften är 2000 kr och den faktureras tillsammans med bygglovsavgift.

 Dagvatten ska tas om hand på den egna fastigheten. Placeras byggnaden i eller 
nära fastighetsgräns kan det krävas takrännor och dagvattenavledning av olika 
slag. 

 Sökanden erinras om att det även krävs länsstyrelsens tillstånd för ingrepp i 
fornlämning (kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §).

 Anmälan om livsmedelsanläggning ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen (livsmedelsförordningen 23 §). 

 Ansökan om serveringstillstånd ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen (alkohollagen 8 kap. 1 §).

 Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 

 Avgiften för bygglovet är 14 098 kronor (i enlighet med taxa fastställd av kom-
munfullmäktige). Faktura skickas separat. 
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 187

Bygglov för nybyggnad av torn och basstation för 
telekommunikation, Ivö 3:2
Änr BN 2019/1562

Beslut
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. 
Staffan Lundriksson godtas som kontrollansvarig för åtgärden.

Sammanfattning
Ärendet avser nybyggnad av teletorn med basstation, 48 m, och tre teknikbyggnader. 
Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse, men inom 
riksintresse för naturvård och friluftsliv samt inom område med regional grönstrategi, 
gröna kulturmiljövärden och inom regionalt kulturmiljöprogram. Inga negativa 
synpunkter har inkommit.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämnden
 Bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL.

 För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå K. 
Staffan Lundriksson godtas som kontrollansvarig för åtgärden.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-14
Ansökan 2019-09-13
Anmälan om kontrollansvarig 2019-09-13
Yttrande från sakägare utan erinran 2019-10-17
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Yttrande från luftfartsverket utan erinran  2019-10-15
Yttrande från försvarsmakten utan erinran 2019-10-25
Yttrande från MSB utan erinran 2019-10-29
Yttrande från Tele 2 Syd AB utan erinran 2019-10-15
Yttrande från TeliaSonera utan erinran 2019-10-16
Yttrande från Telenor utan erinran 2019-10-18

Yttrande från 3GIS AB utan erinran 2019-10-24
Yttrande från Teracom utan erinran 2019-10-30
Yttrande från Olofströms Kraft Nät AB utan erinran 2019-10-16
Yttrande från Tekniska förvaltningen utan erinran 2019-10-23
Yttrande från Kristianstad Airport samt verifiering utan erinran 2019-09-23, 10-23
Yttrande från Trafikverket 2 st 2019-10-28, 11-13
Skrivelse från Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-10-22
Skrivelse med frågor från granne 2019-10-18
Bemötande av grannars frågor från sökande 2019-10-21
Bemötande av synpunkter från Trafikverket 2019-11-13
Flyghinderanalys 2019-09-23
Karta 2019-09-13
Situationsplan 2 st 2019-09-13, -09-30
Ritningar 3 st 2019-09-13

Upplysningar
 Bygglovsbeslutet kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och meddelande skickas

till era närmsta grannar. Åtgärden får påbörjas tidigast fyra veckor efter att 
kungörelsen gjorts (9 kap. 42 a § PBL). För information om när beslutet kungjorts 
se: poit.bolagsverket.se. 

 Detta beslut kan överklagas. Överklagandet ska vara ställt till Länsstyrelsen i 
Skåne län, rättsenheten men skickas till Kristianstads kommun, Byggnadsnämnden.  
Överklagandet ska vara skriftligt. 

  Om beslutet överklagas utförs byggåtgärder på egen risk innan beslutet fått laga kraft. 

 Bygglovet upphör att gälla om den åtgärd som lovet avser inte har påbörjats inom två 
år och avslutats inom fem år från den dag beslutet vann laga kraft (9 kap. 43 § PBL).
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

 Inga byggåtgärder får påbörjas innan byggnadsnämnden har gett skriftligt startbesked 
(10 kap. 3 § PBL).

 Byggnadsnämnden kommer att kalla till tekniskt samråd (10 kap. 14 § PBL). Kallelsen 
anger vilka handlingar som ska inlämnas före startbesked.

 Påbörjas en åtgärd innan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked ska en 
byggsanktionsavgift tas ut enligt 9 kap. plan- och byggförordningen (2011:338), PBF.

 Lägeskontroll ska vara utförd innan slutbesked kan ges. Beställ av miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningen på tel. 044-13 53 17 (minst 2 veckor innan). Avgiften 
är 2000 kr och den faktureras tillsammans med bygglovsavgift.

 Påträffas fornlämningar ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen underrättas 
(kulturmiljölagen 2 kap. 10 § och 12 §). 

 Sökanden erinras om att det även kan krävas samråd med länsstyrelsen vid väsentlig 
ändring av naturmiljön (miljöbalken 12 kap. 6 §).

 Hindersanmälan ska skickas till Försvarsmakten då byggnads eller anläggnings 
totalhöjd är över 20 meter (eller inom sammanhållen bebyggelse är över 45 meter).  
Hindersmarkering enligt Trafikverkets föreskrifter krävs för byggnader med 
totalhöjd över 45 meter (luftfartsförordningen 6 kap. 25 §).

 Fastigheter kan belastas av servitut och andra nyttjanderätter (kontakta Lant-mäteri-
myndigheten för upplysningar).  

 Bygglovsbeslutet befriar er inte från skyldigheter enligt annan lagstiftning. 

 Avgiften för bygglovet är 22 929  kronor (i enlighet med taxa fastställd av kommun
fullmäktige). Faktura skickas separat. 

 Om lovet inte utnyttjats kan återbetalning ske för de moment som inte utförts 
(samråd, arbetsplatsbesök m.m.) om begäran görs inom sex månader efter att 
lovet förfallit. 
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 188

Delrapportering av intern kontroll 2019/2020 och 
2019 till kommunledningskontoret
Änr BN 2019/331

Beslut
 Att godkänna genomförda tester
 Att godkänna Årsrapport avseende arbetet med intern kontroll 2019.

Sammanfattning
Förvaltningen har under 2019 fortsatt arbetet med att få ett strukturerat 
ramverk för intern kontroll på plats. Våra huvudprocesser och 
delprocesser är delvis kartlagda och riskbedömda, visst arbete pågår med 
att dokumentera de väsentligaste processerna och koppla dessa till 
kontrollplanen. 

Under året har test skett enligt 2018/2019 års plan (fastställd av BN § 
2018/74) och 2019/2020 års plan (fastställd av BN § 2019/80). Testning 
har skett i 18 av 22 beslutade kontrollområden enligt 2018/2019 års plan 
samt 5 av 9 enligt 2019/2020 års plan. Resterande del testas under våren 
2019 och slutrapporteras därefter till nämnden.

I likhet med föregående år ska årsrapport avseende vårt arbete med intern 
kontroll upprättas och beslutas av byggnadsnämnden. Statusen föreslås till 
nivån ”Informell” i mognadsmodellen med motiveringen att riskanalys på 
delprocessnivå pågår och att ett flertal processer är dokumenterade.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Att godkänna genomförda tester
 Att godkänna Årsrapport avseende arbetet med intern kontroll 2019.
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-11

Bilaga 1 Årsrapport och självskattning - intern kontroll 2019
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Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 189

Ekonomisk prognos/rapport till och med oktober 
2019
Änr BN 2019/332

Beslut
 Byggnadsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2019.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Byggnadsnämndens verksam-
hetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter oktober månad och helårs-
prognos för 2019. Utfallet för helåret 2019 beräknas bli ett underskott om 
cirka 2 000 tkr vilket beror på tappade intäkter för detaljplaner på grund 
av komplikationer i pågående detaljplaner samt på grund av att mer resur-
ser än planerat har fått läggas på översiktlig planering. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Byggnadsnämnden godkänner månadsrapporten för oktober 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande: 2019-11-11
Prognos: 2019-11-11
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 190

Internbudget, nämndstext och nämndsstyrkort för 2020
Änr BN 2019/331

Beslut
Byggnadsnämnden godkänner förslag till budget, budgettext och styrkort för 2020.

Protokollsanteckning

Den socialdemokratiska gruppen i byggnadsnämnden genom Fredrik Winberg, 
Bengt Ringdahl, Jan Lindelöf och Cecilia Burburan – Borsch lämnar följande 
protokollsanteckning:

Denna budget riskerar exempelvis att framtagande av detaljplaner samt bygglov 
kommer att försenas. Detta kan, i sin tur, resultera i ett antal framtida bekymmer. 
Detta kan vidare exempelvis leda till sämre service gentemot medborgare i 
kommunen. Detta riskerar även att negativa signaler sprids till övriga framtida 
intressenter som funderar på att etablera sig i vår kommun, exempelvis 
företagsetableringar.

Ett av byggnadsnämndens uppdrag är att verka för en hållbar samhällsutveckling 
och det finns ett stort behov att digitalisera samhällsbyggnadsprocessen, vilket vi nu 
påbörjat. Digitaliseringen av detaljplaner och vårt nya visualiseringscenter är 
exempel på viktiga delar inom nämndens ansvarsområde. Även dessa delar riskerar 
att påverkas negativt via förseningar genom denna budget.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, inom byggnadsnämndens ansvarsområ-
de har lagt budgeten i balans för 2020 utifrån givna ramar och förutsättningar. 
De resurser som i huvudsak tillförs till byggnadsnämndens ansvarsområde från 
förvaltningen är inom avdelningarna Plan, Bygglov, Geografisk information och 
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Lantmäteri. Utöver ovanstående så ingår vissa förvaltningsövergripande tjänster 
som t ex ledning, HR, ekonomi och nämndadministration, vilket fördelas 70/30 på 
byggnadsnämnden respektive miljö- och hälsoskyddsnämnden. Byggnadsnämnden 
tar största delen på grund av att flertalet medarbetare inom förvaltningen verkar 
inom dess ansvarsområde.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram förslag till styrkort för 
2020 med strategiska mål och styrtal.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämn-
den
Byggnadsnämnden godkänner förslag till budget, budgettext och styrkort för 2020

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-14
Driftbudget 2019-11-14
Investeringsbudget 2019-11-14
Styrkort 2020 2019-11-14
Budgettext 2019-11-14
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Sammanträdesdatum

Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 191

Svar på revisionsrapport 2019
Änr BN 2019/1925

Beslut
 Byggnadsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 

svar på Revisionens granskning av styrning och ledning inom miljö- och 
hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden. 

Sammanfattning
Byggnadsnämnden svarar på Revisionens granskning av styrning och 
ledning inom miljö- och hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden. 
Förvaltningen har tagit fram förslag på hur samtliga av revisionens förbätt-
ringsområden inom byggnadsnämndens verksamhetsområde ska åtgärdas. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnads-
nämnden
 Byggnadsnämnden översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som 

svar på Revisionens granskning av styrning och ledning inom miljö- och 
hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande: 2019-11-12
Revisionsrapport – Granskning av styrning och ledning inom miljö- och 
hälsoskyddsnämnden samt byggnadsnämnden
Missivbrev kommunrevisionen
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Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 192

Medborgarförslag - Renovering av Stora Torg, 
Kristianstad 4:4
Änr BN 2019/1729

Beslut
 Byggnadsnämnden besvarar remissen från kommunstyrelsen med miljö- 

och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Sammanfattning
En kommuninvånare som bor intill Stora torg har inkommit med ett medborgar-
förslag där han vill anlägga en park med uteservering på torget, vilket han anser är 
sorgligt outnyttjat idag. Ärendet är skickat på remiss till byggnadsnämnden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Byggnadsnämn-
den

 Byggnadsnämnden besvarar remissen från kommunstyrelsen med miljö- 
och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-11-18
Remiss från kommunstyrelsen 2019-10-08
Medborgarförslag 2019-10-08
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Byggnadsnämnden 2019-11-26

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

BN § 193

Informationer
   

 Kommande bygglov perioden december 2019 – januari 2020

 Redovisning av tillsynsarbetet

 Budget 2021

     

Byggnadsnämndens beslut
Att nämnden tagit del av informationen.
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