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Plats och tid Höörsalen 
 Tisdagen den 10 november 2015 kl 13:00–16:05 
  
Beslutande Kenneth Kallin (MP), Ordförande 

Lars-Håkan Persson (M), 1:e vice ordförande §§ 135-137 
Anette Bächi (MP) 
Lena Larsson (S) 
Daniel Ell (M) 
Lars Nihlén (C) 
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Erik Mårtensson (KD) tjänstgör för Lars-Håkan Persson (M) § 148 

  

  
Utses att justera Stefan Liljenberg (SD) Paragrafer 135 - 148 
  
Justeringens plats och tid Kommunhuset, Kansliet, 2015-11-17 kl. 08:30 
  
Sekreterare  
 Agneta Johansson 
  
Ordförande  
 Kenneth Kallin (MP) 
  
Justerande  
 Stefan Liljenberg (SD) 
 
  
 ANSLAG/BEVIS 
  
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Nämnd Miljö- och byggnadsnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2015-11-10 
  
Datum då anslaget sätts upp 2015-11-17 Datum då anslaget tas ned 2015-12-10 
  
Protokollets förvaringsplats Kommunhuset, Södergatan 28, Höör 
  
Underskrift  
 Kenneth Kallin (MP) 
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Ismo Pääkkönen (SD) 
Morgan Karlsson (M) §§ 135-137 
Erik Mårtensson (KD) §§ 135-147 
Rolf Englesson, Miljö- och byggmyndighetschef 
Agneta Johansson, Nämndsekreterare 
Maria Dahlgren, Bygglovshandläggare §§ 135-138, 140-148 
Lennart Faijermo, Miljöinspektör, § 140 
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§ 135 Upprop 

Ärendebeskrivning 
Efter upprop enligt upprättad förteckning konstateras att alla ledamöter är närvarande 
förutom Mariane Sörensen (S). I Mariane Sörensens (S) ställe tjänstgör Kurt Johansson 
(S). Erik Mårtensson (KD) är ny ersättare i miljö- och byggnadsnämnden efter Pål Nilsson 
(KD), enligt Kommunfullmäktige 2015-10-28 § 120. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 136 Val av justerande och godkännande av 
föredragningslistan 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

 

1. Stefan Liljenberg (SD) utses att justera dagens protokoll. 

 

2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kommunkansliet, den 17 november kl. 
08:30. 

 

3. Föredragningslistan godkänns, med den ändringen att extraärende ”Miljö- och 
byggnadsnämndens budget 2016, reviderad efter budgetberedningens nya förslag till 
preliminära ramar” läggs till dagordningen som ärende 10. 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 137 Uppföljning av verksamhet och 
ekonomi 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen och lägger den lämnade 
informationen till handlingarna. 

Ett tack framförs till bygglovshandläggare Maria Dahlgren för sin tid i Höörs kommun. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0192 i Miljö- och Byggreda. 

Uppföljning av miljö- och byggnadsnämndens verksamhet och ekonomiska situation. 

 

Miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson informerar om: 

1. Måluppfyllelse och ekonomisk redovisning oktober 2015, per den 9 november 2015. 
Dnr 2013/0853 i Miljö- och Byggreda. 

2. Sanktionsavgifter 

3. Julbord 

4. Rolf Englesson kan delta på politiska gruppmöten vid inbjudan. 

5. Sara Sandberg är nyanställd vikarierande livsmedelsinspektör. 

6. Kommande vakant miljöinspektörtjänst, efter Mattias Welander. 

7. Bygglovshandläggare Maria Dahlgren slutar sin tjänst i november 2015. 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 138 Redovisning av delegationsbeslut till 
miljö- och byggnadsnämnden 2015 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade delegationsbeslut 
under perioden den 1 - 30 september 2015. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0130 i Miljö- och Byggreda. 

Följande delegationsbeslut föreligger: 

1. Förteckning över beslut i delegerade ärenden för september 2015. 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 139 Anmälningar 2015 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden lägger anmälningar till handlingarna. 

  

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0133 i Miljö- och Byggreda (MBR). 

  

Inkomna skrivelser: 

A. Dnr 2013/0506 i MBR. 

Kommunstyrelsen: Komplettering av gällande detaljplan, (Bosjökloster 1:649, område 
Ängsbyn), 2015-10-12 § 213. 

B. Dnr 2015/1012, 2009/BL319, 2010/0286 i MBR. 

Kommunstyrelsen: Planuppdrag för strandområde vid Karlsvik, Bosjökloster 1:222 m fl, 
2015-10-12 § 214. 

  

  

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 140 Information om enskild 
avloppsanläggning, på del av XX 

Publiceras ej på grund av skyddande av personuppgift 
enligt PuL 
 

 

 

 

Dnr 2013/0884 i Miljö- och Byggreda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 141 Sammanträdesdagar 2016 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Sammanträdesdagar för miljö- och byggnadsnämnden 2016 fastställs enligt upprättad 
sammanträdesplan. 

2. Information om möten för tjänsteberedning och presidieberedning enligt upprättad 
sammanträdesplan läggs till handlingarna. Dessa möten kan i undantagsfall ändras, vilket 
sker i samråd mellan presidiet, miljö- och byggmyndigheten och 
kommunledningskansliets kanslienhet. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0964 i Miljö- och Byggreda. 

Enligt miljö- och byggnadsnämndens reglemente ska sammanträdesdagar fastställas 
på årets sista sammanträde för nästkommande år. Önskemål har inkommit till kansliet om 
att generellt tidigarelägga planering av alla nämndssammanträden. Ett förslag har därmed 
upprättats som har tagit hänsyn till bl.a. budgetprocessen och att vecka 8, 13 och 44 som 
är lovveckor ska vara mötesfria för nämnden. 

Sammanträdesdagar för miljö- och byggnadsnämnden (MBN) 2016 enligt upprättat 
förslag: 

MBN tisdag 2 februari kl. 13.00 

MBN tisdag 1 mars kl. 13.00 

MBN tisdag 12 april kl. 13.00 

MBN tisdag 14 juni kl. 13.00 

MBN tisdag 23 augusti kl. 13.00 

MBN tisdag 20 september kl. 13.00 

MBN tisdag 18 oktober kl. 13.00 

MBN tisdag 15 november kl. 13.00 

MBN tisdag 13 december kl. 13.00 

  

  

Beslutsunderlag 
Tidplan 2016 Miljö- och byggnadsnämnden, rev. 1. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 142 Yttrande angående Boverkets rapport 
2015:28 - Åtgärder som kan undantas från 
kravet på bygglov 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Ordförande för miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggmyndighetschef, ska 
med delegation från nämnden, gemensamt förtydliga skrivelsen med att förprövning är en 
viktig del istället för enbart tillsyn i efterhand av byggåtgärder, samt översända yttrandet 
till kommunstyrelsen.  

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0927 i Miljö- och Byggreda. 

En remiss har inkommit till kommunen från Näringsdepartementet 
gällande Boverkets rapport 2015:28 - Åtgärder som kan undantas från kravet på bygglov. 
Boverket har fått i uppdrag av regeringen att utreda ytterligare åtgärder som kan undantas 
från krav på bygglov när det gäller bland annat vissa mindre byggnader, anläggningar och 
tillbyggnader. Förslagen ska hanteras av regeringen och riksdagen innan eventuellt 
beslut. Boverket föreslår att inte införa en separat anmälan för åtgärderna som föreslås 
undantas från krav på bygglov. Däremot kvarstår den anmälningsplikt som idag gäller 
enligt 6 kap. 5§ PBF, plan och byggförordningen. 

Miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, lämnar förslag till yttrande enligt skrivelse 
daterad 2015-11-10. Ärendet behandlas sedan av kommunstyrelsen för ett gemensamt 
yttrande från kommunen till Näringsdepartementet. 

Yrkanden 
Lena Larsson (S) yrkar att miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Ordförande för miljö- och byggnadsnämnden och miljö- och byggmyndighetschef, ska 
med delegation från nämnden, gemensamt förtydliga skrivelsen med att förprövning är en 
viktig del istället för enbart tillsyn i efterhand av byggåtgärder, samt översända yttrandet 
till kommunstyrelsen.  

Beslutsordning 
Ordförande Kenneth Kallin (MP) ställer yrkande från Lena Larsson (S) under proposition 
och finner att nämnden beslutar enligt detsamma. 

Beslutsunderlag 
Förslag till yttrande enligt skrivelse från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, 
2015-11-10. 

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Regeringskansliet, Näringsdepartementet, Remiss, ”Boverkets rapport 2015:28 - Åtgärder 
som kan undantas från kravet på bygglov”, 2015-09-11.  
Boverkets rapport 2015:28. Rapporten finns att ladda ned via 
hemsidan: http://www.boverket.se/sv/om-boverket/publicerat-av-
boverket/publikationer/2015/atgarder-som-kan-undantas-fran-krav-pa-bygglov/ 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 143 Yttrande i granskning av plan för 
Ringsjöbandet, del av översiktsplan för 
Höörs kommun 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner skrivelse från miljö- och byggmyndigheten med 
det tillägget att fastigheten Sätofta 9:42 inte bör bebyggas utan bevaras som 
naturområde, och översänder den till kommunstyrelsen som sitt eget yttrande. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0674 i Miljö- och Byggreda. 

Höörs kommun har tagit fram ett förslag till fördjupad översiktsplan för Ringsjöbandet som 
omfattar den norra stranden av ringsjöarna. Ett mycket naturskönt och attraktivt område i 
Höörs kommun. Förslaget är nu ute på remiss för granskning. 

Yrkanden 
Kenneth Kallin (MP) yrkar med instämmande av Lena Larsson (S), att miljö- och 
byggnadsnämnden godkänner skrivelse från miljö- och byggmyndigheten med det 
tillägget att fastigheten Sätofta 9:42 inte bör bebyggas utan bevaras som naturområde, 
och översänder den till kommunstyrelsen som sitt eget yttrande. 

Beslutsordning 
Ordförande Kenneth Kallin (MP) ställer sitt och Lena Larssons (S) yrkande under 
proposition och finner att nämnden beslutar enligt detsamma. 

Beslutsunderlag 
Yttrande enligt skrivelse från miljö- och byggmyndighetschef Rolf Englesson, 2015-11-10, 
reviderad därefter. 
Missiv, ”Granskning av Plan för Ringsjöbandet - del av översiktsplan för Höörs kommun”, 
2015-10-15. 
Samrådsredogörelse, Samråd om Ringsjöbandet - ändring av översiktsplan för Höörs 
kommun, 2015-10-15. 
Plan för Ringsjöbandet, Del av översiktsplan för Höörs kommun, Granskningsförslag 12 
oktober 2015. Kan laddas ned via hemsidan: 
http://www.hoor.se/Documents/Miljö%20och%20boende/Samhällsplanering/ÖP/Ringsjöba
ndet%20granskning%20hela%20webb.pdf 
  
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 144 Miljö- och byggnadsnämndens budget 
2016, reviderad efter budgetberedningens 
nya förslag till preliminära ramar 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

Reviderad Budget 2016 och VEP 2017- 2018 antas, och överlämnas till 
kommunstyrelsen. 

Ärendebeskrivning 
Nytt förslag till budget är upprättad efter budgetberedningens nya förslag till preliminära 
ramar för 2016. 

Bifogad skrivelse visar bland annat hur intäkter och kostnader ser ut för nämnden om de 
preliminära ramarna blir beslutade i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Budget 2016 OCH VEP 2017-2018, Blankett 1, 2015-10-29. 
_____ 
  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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§ 145 Ansökan om strandskyddsdispens, 
Hallaröd 1:9 

Beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar: 

1. Nämnden meddelar dispens från bestämmelserna enligt 7 kap 18 b § miljöbalken om 
strandskydd för att i enlighet med ansökan och därtill fogad karta uppföra 
byggnader/anläggning på fastigheten Hallaröd 1:9. 

2. Som villkor för beslutet gäller att endast den yta som byggnaderna/anläggningen 
upptar inom strandskyddsområdet får tas i anspråk för ändamålet. 

3. Sökanden informeras om att Länsstyrelsen i Skåne skall inom tre veckor efter miljö- 
och byggnadsnämndens beslut fatta beslut om eventuell överprövning. Det innebär att 
Länsstyrelsen i Skåne län kan upphäva miljö- och byggnadsnämndens beslut. 
Länsstyrelsens beslut om överprövning kan ej överklagas. 

4. Avgift enligt fastställd taxa. 

Ärendebeskrivning 
Dnr 2015/0913 i Miljö- och Byggreda. 

Ansökan om strandskyddsdispens enligt 7 kap 18§b har inkommit till miljö- och 
byggnadsnämnden. Ansökan avser uppförande av byggnader/anläggning på fastigheten 
Hallaröd 1:9. Byggnaderna avser ersätta befintliga byggnader för att göra anläggningen 
(Hallaskog lägergård) mer anpassad till dagens krav på tillgänglighet, miljö- och 
energikrav. Sökande är KFUK-KFUM. (Bilaga 1) 

Som särskilda skäl för ansökan har uppgivits att den aktuella platsen är belägen på redan 
ianspråktagen mark, att ansökan avser ett område som behövs för att utvidga en 
pågående verksamhet och utvidgningen kan inte ske utanför området. (Bilaga 2) 

Höörs kommun har 2015-08-28 besökt platsen. 

  

Platsen för den aktuella åtgärden ligger inom: 

- Ett område för vilket gäller förordnande om strandskydd vid Dagstorpssjön. 

- Riksintresse för naturvård/friluftsliv. 

- Dagstorpssjön har i Höörs kommuns översiktsplan (ÖP) och Naturvårdsprogram 
utpekats som en limnologisk värdefull sjö på grund av att den är naturligt näringsfattig och 
fortfarande relativt opåverkad av föroreningar.  

  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Kommunikation: Kommunikation av ”Förslag till beslut” har skett till sökanden. 

Beslutsmotivering 
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte, 

1. nya byggnader uppföras, 

2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 
anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område 
där den annars skulle ha fått färdas fritt, 

3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader, 
anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller, 

4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 

  

Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga 
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Miljö- och byggnadsnämnden får dock 
enligt 7 kap 18 b § miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger. En dispens 
ska enligt 7 kap 26 § miljöbalken vara förenlig med strandskyddets syften. 

  

Enligt 7 kap 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden enligt 
detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i enskilds rätt att 
använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i detta kapitel får därför 
inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall tillgodoses. 

  

Aktuell fastighet är belägen inom område med förordnande om utökat strandskydd vid 
Dagstorpssjön 300 meters bredd. Det framgår av handlingarna att markanvändningen 
idag är en anläggning för lägerverksamhet med diverse inom- och utomhusaktiviteter. 
(Bilaga 3) 

  

Dagstorpssjön är ett populärt utflyktsmål för både fritidsfiskare och badgäster och 
vegetationen runt sjön utgörs av lövskog med ett flertal vandringsslingor. Naturen är 
variationsrik och området uppges lämpa sig väl för både friluftsliv och naturstudier. 
Marken är utifrån miljö- och byggnadsnämndens bedömning att betrakta som i 
anspråktagen så tillvida att det redan idag ligger en lägergård som har används för 
lägerverksamhet sedan början av 1900-talet. (Bilaga 4, 5) 

  

Med beaktande av den utredning som presenterats i ärendet och under iakttagande av de 
villkor som angivits i beslutet får enligt miljö-och byggnadsnämndens bedömning särskilda 
skäl enligt 7 kap 18 c § punkt 1 och 4 miljöbalken anses föreligga. 

  

Justerande Utdragsbestyrkande 
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Det aktuella projektet bedöms inte innebära något intrång i allmänhetens nyttjande av 
markområdet enligt allemansrätten. Förutsättningarna för djur- och växtlivet bedöms inte 
förändras i väsentlig omfattning. 

  

Utifrån en avvägning mellan allmänna och enskilda intressen bedöms det enskilda 
intresset i förevarande fall väga tyngre. Om dispens meddelas skall Miljö- och 
byggnadsnämnden enligt 7 kap 18 f § miljöbalken göra en tomtplatsavgränsning. Tomten 
är det område markägaren kan hävda som en privat zon/ hemfridszon, där allmänheten 
inte har rätt att vistas. Utanför tomtplatsen eller hemfridszonen gäller allemansrätten. En 
tomtplats är inte samma sak som en fastighet och den behöver inte sammanfalla med 
fastighetsgränser. Eftersom ansökan avser en anläggning (lägergård) för vilket en 
hemfridszon inte är tillämplig görs ingen tomtplatsavgränsning. 

  

Beslutet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två 
år eller inte har avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vunnit laga kraft. 

  

Detta beslut kan överklagas med stöd av förvaltningslagen 1986:223 §§ 21-22 

Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. För att länsstyrelsen ska ta 
upp ert överklagande måste er skrivelse ha inkommit till Höörs kommun/Miljö- och 
byggnadsnämnden inom tre veckor från den dag ni fick del av beslutet. Besvärsskrivelsen 
ska riktas till länsstyrelsen men lämnas in till Höörs kommun, Miljö- och 
Byggmyndigheten, Box 53, 243 21 Höör. Tala om vilket beslut ni överklagar genom att till 
exempel ange paragraf i protokollet eller ärendets diarienummer/fastighetsbeteckning. 
Ange också varför ni anser att beslutet är oriktigt och vilken ändring ni vill ha. Om miljö- 
och byggnadsnämnden finner att beslutet är uppenbart oriktigt till exempel på grund av 
nya omständigheter eller av någon annan anledning har nämnden skyldighet att i vissa 
fall ompröva sitt beslut. Underteckna skrivelsen och uppge namn, personnummer, 
postadress och telefonnummer. Om ni anlitar ombud kan ombudet underteckna skrivelsen 
- fullmakt måste bifogas. Om något är oklart kan ni vända er till miljö- och 
byggmyndigheten för upplysningar, telefonnummer till växeln: 0413-28 000, e-post: miljo-
byggnadsnamnd@hoor.se. 

Beslutsunderlag 
Skrivelse från bygglovshandläggare Maria Dahlgren, 2015-10-14. 
Ansökan om strandskyddsdispens med bilagor 1-5, 2015-10-01. 
Bilaga 1, Beskrivning av åtgärderna, situationsplan, fasadritningar, planritning, 2015-10-
01.  
Bilaga 2, Särskilda skäl som åberopas, 2015-10-01. 
Bilaga 3, Nuvarande markanvändning, 2015-10-01. 
Bilaga 4, Beskrivning av området, 2015-10-01. 
Bilaga 5, Kompletterande uppgifter, 2015-10-01. 
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