
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

Plats och tid Rådhus Skåne rum 310 13:00 – 15:00 

1 (1) 

Beslutande 
Christina Borglund (KD) 
ordförande 

Fredrik Winberg (S) 
Anna Winberg (M) 

vice ordförande 

Per-Ingvar Nilsson (L) Cecilia Burburan Borsch (S) 
Jan Lindelöf (S)

 

Dick Nystrand (SD) 
Stefan Andersson (C) Dan Björk (SD) 

Ulf Börkell (SD)
 

Britt Eriksson (S) istället för 
Franc Krizanec (M) 

 
Ersättare Johnny Nilsson (SD) Bengt Ringdahl (S) 

 

Övriga närvarande 
Tommy Danielsson

 
förvaltningschef 
Marie-Louise Gustafsson 
avdelningschef 
Adna Glavas 
bygglovshandläggare 
§§165-166 
Petra Mohager 
bygglovshandläggare §171 
Anna Jeppsson Norberg 
lantmätare 

 

Utses att justera Fredrik Winberg (S) 

Justeringens 
tid och plats 2022-10-25 15:10 

Daniel Wasden 
avdelningschef 
Jeanette Petersén 
planeringsarkitekt §§157-164 
Ellen Stampe 
bygglovshandläggare §§168- 
170 
Anna Kärner 
nämndsekreterare 

Linda Stenkilsson 
lantmäterichef 
Alexander Bredén-Jonsson 
planeringsarkitekt §§157-164 

Charlotte Pigott 
planeringsarkitekt §167 

Joel Johansson 
mätningsingenjör 

 

 

Sekreterare ............................................................................................................................... Paragrafer 

Gunvor Nilsson 

157-176 

 

Ordförande ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 

Christina Borglund (KD) 

 
Justerare ……………………………………… ………………………………….. ………………………………. 

Fredrik Winberg (S) 

 
ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Information har skett genom anslag. 

Styrelse/Nämnd Byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2022-10-25 

Datum då 
anslaget sätts upp 

Förvaringsplats 
för protokollet 

2022-10-26 Datum då 
anslaget tas ned 

 
Rådhus Skåne 

2022-11-16 

Underskrift .............................................................................................................. 

Gunvor Nilsson 

Utdragsbestyrkande 1 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

2 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 157 

 
Fastställande av dagordning och anmälan om jäv  

 
Beslut 

• Dagordningen för byggnadsnämndens sammanträde 2022-10-25 

fastställs. 

• Ingen anmälan om jäv. 
 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

3 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 158 

 
Val av justerare 

 
Beslut 

• Byggnadsnämnden utser Fredrik Winberg (S) och ordförande att 

justera dagens protokoll. 

 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

4 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 159 

 
Delgivningar 2022 

Änr BN2 2022/4 

 
Beslut 

• Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delgivningar för 

oktober. 

 

 

 

Sammanfattning 

1. Mark- och miljödomstolens dom gällande överklagat bygglov fastig- 

heten Kjuge 10-10. 

2. Länsstyrelsen beslut att inte överpröva strandsskyddsdispens gällan- 

de Lillehem 40-1. 

3. Länsstyrelsen beslut att inte överpröva strandsskyddsdispens gällan- 

de Torsebro 2-1. 

4. Länsstyrelsen beslut att inte överpröva strandsskyddsdispens gällan- 

de Lyngsjö 20-3. 

5. Underrättelse avslutad förättning avstyckning Fjälkinge 46-4 

6. Underrättelse avslutad förättning avstyckning Skepparslöv 4-9. 

7. Underrättelse avslutad förättning fastighetsreglering Hedentorp 1-11 

1-46-47 1-56-63. 

8. Underrättelse avslutad förättning fastighetsreglering Härnestad 3-18 

och 9-17. 

9. Underrättelse avslutad förättning fastighetsreglering Vilan 1-21 - 30 

m fl. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 

5 

 

 

 
 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 

10. Underrättelse avslutad förättning gällande avstyckning från Gringel- 

stad 4-1. 

11. Underrättelse avslutad förättning gällande fastighetsbestämning 

Vittskövle 17-15 s-23 och Vittskövle 98-4. 

12. Underrättelse avslutad förättning gällande fastighetsreglering 

Söndraby 3-33 och Söndraby 11-2. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Byggnadsnämnden godkänner redovisningen av delgivningar sep- 

tember. 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (6) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

6 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 160 

 
Redovisning delegationsbeslut 

Änr BN2 2022/15 

 
Beslut 

• Byggnadsnämnden godkänner redovisningen 
 

 

 

Sammanfattning 

Redovisning av delegationsbeslut fattade inom byggnadsnämndens an- 

svarsområde under perioden 2022-09-01 – 2022-09-30. 

Ordförande beslut punkt 1.1.1 enligt byggnadsnämndens delegationsord- 

ning antagen BN 2021-11-02 § 236, reviderad BN 2021-12-15 § 259 . 

Yttrande remiss ”ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet”, dnr 

BN 2022-1756. 

 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Byggnadsnämnden godkänner redovisningen 

 
Beslutsunderlag 

Delegationslista 2022-09-01 – 2022-09-30. 

Redovisning fattade delegationsbeslut 2022-09-01, förvaltningschef 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

7 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 161 

 
Detaljplan för Yngsjö 14:195 avskrivning planupp- 

drag 

Änr PLAN 2007-29  

 
Beslut 

• Att avskriva planuppdraget för Yngsjö 14:195, PLAN 2007–29 med 

hänvisning till de skäl som redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtan- 

de 2022-10-12. 

 

 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen gör idag den samlade bedömningen att det inte är 

framkomligt med ny detaljplan för bostäder i detta område och att 

planuppdraget bör avskrivas i sin helhet med hänvisning till den nya 

kunskap och de nya ställningstaganden, bland annat Kust- och 

havsplanen, KF 2019-11-12, som tillkommit sedan ärendet senast 

behandlades i byggnadsnämnden. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Att avskriva planuppdraget för Yngsjö 14:195, PLAN 2007–29 med 

hänvisning till de skäl som redovisats i förvaltningens 

tjänsteutlåtande 2022-10-12. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-12 

Översiktskarta 2022-10-12 

Vilandeförklarat BN 2010-06-29 

Vilandeförklarat BN 2009-11-24 

Planuppdrag BN 2008-10-28 
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8 

 

 

 
 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

Vilandeförklarat BN 2007-09-07 

Ansökan inkl. karta 2007-06-11/2007-06-21 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

9 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 162 

 
Detaljplan Yngsjö 6:60 avskrivning planuppdrag 

Änr PLAN 2009-44  

 
Beslut 

• Att avskriva planuppdraget om detaljplan för Yngsjö 6:60, PLAN 

2009–44 med hänvisning till de skäl som redovisats i förvaltningens 

tjänsteutlåtande 2022-10-12. 

 

 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen gör idag den samlade bedömningen att det inte är 

framkomligt med ny detaljplan för bostäder i detta område och att 

planuppdraget bör avskrivas i sin helhet med hänvisning till den nya 

kunskap och de nya ställningstaganden, bland annat Kust- och 

havsplanen, KF 2019-11-12, som tillkommit sedan ärendet senast 

behandlades i byggnadsnämnden. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Att avskriva planuppdraget om detaljplan för Yngsjö 6:60, PLAN 

2009–44 med hänvisning till de skäl som redovisats i förvaltningens 

tjänsteutlåtande 2022-10-12. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-12 

Översiktskarta 2022-10-12 

Vilandeförklarat BN 2009-11-24 

Ansökan inkl. karta 2009-11-12 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

10 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 163 

 
Detaljplan Yngsjö 8:106, avskrivning planuppdrag 

Änr PLAN 2009-36  

 
Beslut 

• Att avskriva och återkalla planuppdraget för Yngsjö 8:106, PLAN 

2009–36 med hänvisning till de skäl som redovisats i förvaltningens 

tjänsteutlåtande 2022-10-12. 

 

 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen gör idag den samlade bedömningen att det inte är 

framkomligt med ny detaljplan för bostäder i detta område och att 

planuppdraget bör avskrivas i sin helhet med hänvisning till den nya 

kunskap och de nya ställningstaganden, bland annat Kust- och 

havsplanen, KF 2019-11-12, som tillkommit sedan ärendet senast 

behandlades i byggnadsnämnden. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Att avskriva och återkalla planuppdraget för Yngsjö 8:106, PLAN 

2009–36 med hänvisning till de skäl som redovisats i förvaltningens 

tjänsteutlåtande 2022-10-12. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-12 

Översiktskarta 2022-10-12 

Synpunkter från sökande 2022-10-02 

Vilandeförklarat BN 2009-09-29 

Ansökan 2009-08-25 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

11 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 164 

 
Detaljplan Yngsjö 8:107 och 8:108, avskrivning 

planuppdrag 

Änr PLAN 2010-5, 2010-11  

 
Beslut 

• Att avskriva planuppdragen för Yngsjö 8:107, PLAN 2010-5 och 

Yngsjö 8:108, PLAN 2010-11 med hänvisning till de skäl som redo- 

visats i förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-12. 

 

 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen gör idag den samlade bedömningen att det inte är 

framkomligt med ny detaljplan för bostäder i detta område och att 

planuppdraget bör avskrivas i sin helhet med hänvisning till den nya 

kunskap och de nya ställningstaganden, bland annat Kust- och 

havsplanen, KF 2019-11-12, som tillkommit sedan ärendet senast 

behandlades i byggnadsnämnden. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Att avskriva planuppdragen för Yngsjö 8:107, PLAN 2010-5 och 

Yngsjö 8:108, PLAN 2010-11 med hänvisning till de skäl som 

redovisats i förvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-12. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-12 

Översiktskarta 2022-10-12 

Vilandeförklarat Yngsjö 8:107 BN 2010-03-30 

Vilandeförklarat Yngsjö 8:108 BN 2010-02-23 

Skrivelse inkl. karta Yngsjö 8:108 2010-04-15 

Ansökan inkl. karta Yngsjö 8:107 2010-02-17 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (2) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

12 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 165 

 
Lyngby 25:18 förhandsbesked för nybyggnad av 

cykelverkstad 

Änr BN 2022/1161 

 
Beslut 

• Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL. 

• Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvud- 

saklig utformning i enlighet med bilagda handlingar. 

 

 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av cykelverkstad om 56 

m2 byggnadsarea, på en tänkt avstyckning om ca 2 600 m2. 

Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. 

Fastigheten ligger inom område upptaget i det regionala kulturmiljöpro- 

grammet avseende Everöd-Lyngby. 

Ingen erinran från berörda sakägare har inkommit. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

 
 

• Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL. 

• Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvud- 

saklig utformning i enlighet med bilagda handlingar. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 

13 

 

 

 
 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-14 

Ansökan 2022-06-22 

Huvudritning 2022-06-22 

Situationsplan 2022-09-06 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 14 

(2) 

14 

 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 166 

 
Gringelstad 1:35 förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

Änr BN 2022/905 

 
Beslut 

• Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL. 

• Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvud- 

saklig utformning i enlighet med bilagda handlingar. 

• Förhandsbeskedet villkoras med att huvudbyggnaden placeras i linje 

med befintlig bebyggelse längs med Syster Karins väg. 

 

 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus om 154 

m2 byggnadsarea, med två våningsplan. Ansökan avser även en komple- 

mentbyggnad om 32 m2 byggnadsarea. 

Fastigheten ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse. 

Enskild vatten- och avloppsanläggning löses. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

 
 

• Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL. 

• Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvud- 

saklig utformning i enlighet med bilagda handlingar. 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
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(2) 

15 

 

 

 
 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 

• Förhandsbeskedet villkoras med att huvudbyggnaden placeras i linje 

med befintlig bebyggelse längs med Syster Karins väg. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-14 

Ansökan 2022-05-04 

Yttrande från sakägare med erinran 2022-10-03 

Situationsplan 2022-09-20 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 16 

(2) 

16 

 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 167 

 
Mosslunda 7:1 förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus 

Änr BN 2022/368 

 
Beslut 

• Ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL. 

 

 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus. Sökt 

förhandsbesked ligger utanför detaljplan, sammanhållen bebyggelse och 

verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. Inom 350 meter 

från förhandsbesked finns en större lantbruksverksamhet. 

Synpunkter med erinran har inkommit från sakägare. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Ansökan om förhandsbesked avslås med stöd av 9 kap. 17 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-17 

Ansökan 2022-02-16 

Yttrande från sakägare med erinran 2022-08-15 

Yttrande från sakägare med erinran 2022-08-15 

Bemötande från sökande på sakägares yttrande 2022-09-12 

Synpunkter från miljö- och hälsoskyddsavdelningen (synpunkt+bilaga) 

2022-09-12 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
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(2) 

17 

 

 

 
 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

Situationsplan 2022-03-10 

Orienteringskarta 2022-09-01 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 18 

(2) 

18 

 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 168 

 
Yngsjö 4:252 förhandsbesked för nybyggnad av 

hästgård 

Änr BN 2021/1927 

 
Beslut 

• Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL. 

• Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvud- 

saklig utformning i enlighet med bilagda handlingar. 

 

 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser förhandsbesked om bygglov för nybyggnad av en häst- 

gård på en avstyckning om 2,3 ha mark. Fastigheten ligger inom område 

med landskapsbildskydd, riksintresse för kustzonen och friluftslivet. 

Inom fastigheten finns delvis höga naturvärden och registrerade fornläm- 

ningar. 

Ingen erinran har inkommit från berörda sakägare. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Ansökan om förhandsbesked beviljas med stöd av 9 kap. 17 § plan- 

och bygglagen (2010:900), PBL. 

• Förhandsbeskedet gäller redovisad omfattning, placering och huvud- 

saklig utformning i enlighet med bilagda handlingar. 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
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19 

 

 

 
 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-17 

Ansökan 2021-09-21 

Situationsplan 2021-09-21 

Skrivelse naturvärden 2022-03-21 

Skrivelse naturvärden nr 2 2022-07-08 

Karta 2022-10-07 

Avgränsande arkeologisk förundersökning 2021-12-02 

E-post markföroreningar 2021-12-02 

Remissvar Trafikverket 2021-11-10 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
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(2) 

20 

 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 169 

 
Yngsjö 11:151 bygglov för nybyggnad av ridhus 

samt rivning av befintligt 

Änr BN 2022/1269 

 
Beslut 

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

(2010:900), PBL. 

• Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § PBL. 

• För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Kai 

Jakobsson godtas som kontrollansvarig för åtgärden. 

 

 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för uppförande av ett ridhus med måtten 22 x 48 

m. I samband med uppförandet rivs ett befintligt ridhus. 

Fastigheten ligger inom område med landskapsbildskydd och länsstyrel- 

sen har lämnat tillstånd för uppförandet av ridhuset på den nya platsen. 

Ingen erinran har inkommit från grannar. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

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

(2010:900), PBL. 

• Rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § PBL. 

• För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Kai 

Jakobsson godtas som kontrollansvarig för åtgärden. 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
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(2) 

21 

 

 

 
 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-13 

Ansökan 2022-07-11 

Anmälan om kontrollansvarig 2022-09-05 

Situationsplan baserad på NBK 2022-07-11 

Fasadritningar 2022-07-11 

Planritning 2022-07-11 

Beslut från Länsstyrelsen 2022-07-11 

Remissvar miljö- och hälsoskyddsavd.2022-10-10 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (

22) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

22 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 170 

 
Kabbalöken 25 bygglov för utvändig ändring av en- 

bostadshus -byte av fyra fönster 

Änr BN 2022/261 

 
Beslut 

• Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygg- 

lagen, 2010:900 (PBL). 

 

 

 

Sammanfattning 

Ansökan avser bygglov för utvändig ändring av ett enbostadshus i form 

av fönsterbyten. 

Fastigheten ligger inom detaljplan. Den ligger även inom riksintresseom- 

råde för kulturmiljövården, inom det kommunala- och regionala kul- 

turmiljöprogrammet och inom område med registrerad fornlämning 

(stadslager). 

Grannar har inte blivit hörda eftersom förvaltningen bedömer att ansökan 

bör avslås. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygg- 

lagen, 2010:900 (PBL). 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-19 

Ansökan 2022-02-07 

Fotografier (5 st) 2022-03-26 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (

23) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

23 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 171 

 
Åhus 14:158 bygglov för ändrad användning med 

ombyggnad av spa/restaurangbyggnad till gästlä- 

genheter 

Änr BN 2022/1452 

 
Beslut 

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

(2010:900), PBL. 

• För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Kai 

Jacobsson godtas som kontrollansvarig för åtgärden. 

 

 

 

Sammanfattning 

Ärendet avser ändrad användning av tidigare SPA- och restaurangbygg- 

nad till sju gästlägenheter samt servicefunktioner för campingen med wc, 

dusch och kök. Turister ska kunna hyra in sig här på samma vis man hyr 

in sig i omkringliggande stugby. 

Tillfart och parkeringsplatser är befintliga. Åtgärden innebär en liten avvi- 

kelse från detaljplanen vad avser markanvändningen som anger campingområde 

med uthyrningsstugor och spaanläggning. 

Inga synpunkter rörande den ändrade användningen har inkommit. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

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

(2010:900), PBL. 

• För åtgärden krävs en kontrollansvarig med behörighetsnivå N. Kai 

Jacobsson godtas som kontrollansvarig för åtgärden. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 (2) 

24 

 

 

 
 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-14 

Ansökan 2022-08-25 

Anmälan om kontrollansvarig 2022-08-25 

Yttrande från sakägare med erinran 2022-10-04 och 2022-10-09 

Yttrande från Tekniska förvaltningen 2022-10-07 

Yttrande från Räddningstjänsten 2022-10-04 

Sökandens bemötande 2022-10-14 

Situationsplan 2022-08-25 

Ritningar nytt utförande 4 st 2022-08-25 

Ritningar befintligt utförande 4 st 2022-08-25 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 25 

(2) 

25 

 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 172 

 
Handlingsplan för samverkan mellan Kristianstad 

kommun och idéburen sektor 2023-2024 - remiss 

Änr BN 2022/1757 

 
Beslut 

 
•  Byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande enligt miljö- och sam- 

hällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-10, samt att 

översända detsamma till kommunstyrelsen. 

 

 

 

Sammanfattning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2022-09-21 beslutat att skicka 

förslag på handlingsplan för samverkan mellan Kristianstads kommun 

och idéburen sektor på remiss till samtliga nämnder och styrelser. 

Handlingsplanen tar avstamp i den överenskommelse som slutits mellan 

den idéburna sektorn i Kristianstad och Kristianstads kommun och som 

fastställts av kommunfullmäktige år 2016. En styrgrupp bestående av 

representanter från Kristianstads kommun och från idéburna organisatio- 

ner verksamma i kommunen, har tagit fram en tvåårig handlingsplan med 

syfte att stärka och utveckla samverkan och delaktighet mellan de bägge 

parterna. Aktiviteterna i handlingsplanen ska ses som ett sätt för kommu- 

nen och idéburna organisationer att gemensamt arbeta för att lösa kom- 

plexa samhällsutmaningar som ska bidra till ett ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt hållbart Kristianstad. 

Handlingsplanen omfattar perioden 2023-2024. 

Den idéburna sektorn omfattar: ”…organiserade verksamheter som 

bygger på demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller med- 

lemsintresset. Verksamheterna är organisatoriskt fristående från den 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 26 

(2) 

26 

 

 

 
 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 

offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande föreningar, koopera- 

tiv, samfund och stiftelser eller liknande sammanslutningar”. 

Definitionen är hämtad från Regeringens proposition 2009/10:55 ”En 

politik för det civila samhället” 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Byggnadsnämnden beslutar att avge yttrande enligt miljö- och sam- 

hällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2022-10-10, samt att 

översända detsamma till kommunstyrelsen. 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-10 

Remiss från KSAU 2022-09-21 

Förslag till handlingsplan 2023–2024 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

27 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 173 

 
Sammanträdestider byggnadsnämnden 2023 

Änr BN 2022/1823 

 
Beslut 

 

• Byggnadsnämnden antar förslag på sammanträdesdagar 2023. 

 

 

 
Sammanfattning 

Förslaget för byggnadsnämndens sammanträden 2023 innebär 11 sam- 

manträden vara 3 heldagar. Nämnden sammanträder oftast på tisdagar 

med start kl 13:00. 

Sammanträdesdagar 2023: 

2023-01-24 (heldag), 2023-02-28, 2023-03-28, 2023-04-25, 2023-05-23 

(heldag), 2023-06-27, 2023-08-29, 2023-09-26, 2023-10-24, 2023-11-21 

2023-12-19 (heldag). 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Byggnadsnämnden antar förslag på sammanträdesdagar 2023. 

 
Beslutsunderlag 

 
Tjänsteutlåtande 2022-10-14 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

28 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 174 

 
Delegationsordning byggnadsnämnden revidering 

Änr BN 2022/1820 

 
Beslut 

• Att anta föreslag till reviderad delegationsordning daterad 2022-10- 

14 att gälla från och med 2022-11-01 

 

 

 

Sammanfattning 

En nämnd kan i enlighet med 7 kap 5-6 §§ i kommunallagen via delega- 

tion lämna över beslutanderätten till en delegat vissa ärenden. Delegaten 

som beslutar i nämndens tälle gör det med samma verkan som om nämn- 

den själv fattat beslut. 

Föreslagen revidering innebär delegation till mätningssamordnare att 

godkänna ansökan om behörighet för utförande av lägeskontroll. 

 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Bygg- 

nadsnämnden 

• Att anta föreslag till reviderad delegationsordning daterad 2022-10- 

14 att gälla från och med 2022-11-01 

 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2022-10-14 

Förslag reviderad delegationsordning 2022-10-14 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

29 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 175 

 
Övriga frågor 

 

Sammanfattning 

Inga övriga frågor. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 

30 

 

 

 

Sammanträdesdatum 

Byggnadsnämnden 2022-10-25 

 

 
 

BN § 176 

 
Information  

 
Beslut 

• Informationen noteras 
 

 

 

Sammanfattning 

Marie-Louise Gustavsson avdelningschef, Linda Stenkilsson lantmäterichef 

och Daniel Wasden avdelningschef informerar om aktuell ärendestatistik. 

Tommy Danielsson, förvaltningschef informerar om högskolan i Kristian- 

stads lokalisering. 

Tommy Danielsson, förvaltningschef informerar om kommunrevisionens 

revision av bygglovsprocessen. 


