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Sekreterare ___________________________________________________
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Justerare ___________________________________________________
Tomas Fjellner , Bengt Bengtson 
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-12-12

Datum för anslags uppsättande: 2018-12-14

Datum för anslags nedtagande: 2019-01-05

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, Ängelholms Stadshus

Underskrift ____________________________________________________
                           Arjana Nikqi 
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MYN § 85                        

Val av justeringspersoner

Tomas Fjellner (M) och Bengt Bengston (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.

________
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MYN § 86                        

Godkännande av föredragningslista

Myndighetsnämnden godkänner föredragningslistan.
 
 

 
 _______



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-12-12

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 87                  Dnr   MYN 2018/15

Informationsärenden MYN 2018

Pernilla Fahlstedt, verksamhetschef Miljö och bygg, informerar nämnden om följande 
ärenden:

 Ekonomisk uppföljning, november 2018
 Kulturmiljöwebben – kvalitetskontroll och webbarbete
 Indexering av taxor (ej bygg och alkohol)
 Annons bygglovschef ute 
 Inomhusmiljön i stadshuset

Ärenden
 Återkoppling Lunnagårdens förskola
 Hillarpstäkten
 Bullerkartläggning – information i samband med kommunstyrelsen

 
 Beslut
 
Myndighetsnämnden beslutar

att notera informationen.

_____
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MYN § 88                  Dnr   MYN 2018/56

Örnen 26 - ansökan om nybyggnad av två stycken flerbostadshus

Ärendebeskrivning
Ärendet avser bygglov för nybyggnad av två flerbostadshus om fyra våningar (Storgatan 4, 
hus A) respektive tre våningar (Östergatan 1, hus B). Bostadshusen kommer att uppföras med 
tegelfasader samt svart papptak.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad 2018-11-20
Ansökan inkommen 2018-11-02
Situationsplan inkommen 2018-11-06
Fasadillustration hus A inkommen 2018-11-02
Fasadillustration hus B inkommen 2018-11-02
Fasadritning hus A inkommen 2018-11-02
Fasadritning hus B inkommen 2018-11-02
Parkeringsredovisning inkommen 2018-11-06

Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Sven Dahlberg (S), Nicklas Oddson (KD) 
och Anders Bengtsson (EP) instämmer i yrkandet. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att med stöd av Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 30 § och 31b§ medge bygglov enligt 
ansökan.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg
Sökande 
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MYN § 89                  Dnr   MYN 2018/58

Norra Varalöv 7:3 - olovlig uppställning av trailer

Ärendebeskrivning
Byggnadsnämnden beslutade 2014-10-21 att förelägga fastighetsägaren om att avlägsna 
samtliga olovligen placerade trailers från fastigheten. Detta fastställdes efter överklagan i Mark- 
och Miljödomstolen samt Svea Hovrätt, besluten vann laga kraft 2017-01-03 respektive 2016-
09-27. Fastighetsägaren förelades att senast 2017-02-02 avlägsna samtliga olovligt placerade 
trailers från fastigheten. På fastigheten kvartsår en trailer med reklambudskap.

Miljö och bygg föreslår därför att Myndighetsnämnden begär utdömande av vite om totalt 
90 000 kronor.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, 2018-11-19
Fotografier från inspektion, 2018-08-09, 2018-09-20 & 2018-11-19
Byggnadsnämndens beslut BN § 190, 2014-10-21
Beslut Mark- och Miljödomstolen, vann laga kraft 2017-01-03

Yrkanden 
Bengt Bengtson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Karl-Otto Rosenqvist (MP), Tomas 
Fjellner (M), Anders Bengtsson (EP), Nicklas Oddson (KD) och Anders Ingvarsson (SD) 
instämmer i yrkandet. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att hos Mark- och Miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ansöka om utdömande av det förelagda 
vitet i beslut BN § 190 daterat 2014-10-21. 

Denna ansökan omfattar:
- det fasta vitet enligt fjärde att-satsen i beslutet, som uppgår till 50 000 kronor, samt 
- de löpande vitena i den andra- samt sjunde att-satsen i beslutet som uppgår till 5000 + 

5000 kronor månatligen. 

Ansökan omfattar perioden 2018-08-09 till och med 2018-11-19 och uppgår totalt till 90 000 
kronor.
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_____

Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg
Fastighetsägare
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MYN § 90                  Dnr   MYN 2018/59

Yttrande över motion "Tydliggör villkoren i bygglovsansökan för 
att minimera störande och hälsofarligt buller"

Ärendebeskrivning
Eva Kullenberg och Charlotte Engblom (L) har lämnat en motion om att det i bygglov med 
bullervillkor alltid ska ställas vissa bullervillkor för att tydliggöra vilka bestämmelser som gäller 
och hur kontroll av faktisk påverkan kan göras. Kommunstyrelsen har, per delegation den 11 
september 2018 remitterat motionen till Myndighetsnämnden för yttrande senast den 15 
januari 2019.

Miljö och bygg föreslår att Myndighetsnämnden antar bygglovsenhetens yttrande som sitt eget 
och översänder detta till Kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-12-05
Bygglovsenhetens yttrande, daterat 2018-11-27
Motion från Eva Kullenberg och Charlotte Engblom (L) daterad 2018-05-27
Remiss från kommunstyrelsen, daterad 2018-09-11

Yrkanden 
Christian Hedman (S) yrkar bifall till förslag till beslut. Anita Rosén (L) och Karl-Otto 
Rosenqvist (MP) instämmer i yrkandet. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att anta bygglovsenhetens yttrande som sitt eget och överlämna det till Kommunstyrelsen 
som svar på remiss i ärende KS 2018/449.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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MYN § 91                  Dnr   MYN 2018/57

Blåklinten 1 - ansökan om bygglov för utvändig ändring

Ärendebeskrivning
Ärendet avser en ansökan om bygglov för utvändig ändring av komplementbyggnad. Åtgärden 
innebär att sökande vill byta från sadeltak till pulpettak med samma totalhöjd.

Miljö och bygg föreslår att Myndighetsnämnden avslår ansökan eftersom den är planstridig. 

Miljö och bygg föreslår också att ett tillsynsärende startas på den aktuella fastigheten eftersom 
byggnation har skett utan lov eller startbesked har lämnats. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterad 2018-11-16
Ansökan inkommen 2018-09-11
Detaljritning inkommen 2018-09-11
Fasadritningar inkommen 2018-09-19
Sektionsritning inkommen 2018-09-19
Beskrivning inkommen 2018-09-11
Brev från sökande inkommen 2018-11-05

Ajournering
Ajournering begärs och verkställs, 16:30 – 16:35.

Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar att uppdra åt Miljö- och byggchefen att skicka ansökan om bygglov 
på grannhörande och att därefter bevilja bygglov, under förutsättning att inga allvarliga 
erinringar från grannarna inkommit. Om allvarliga erinringar inkommer ska ärendet istället 
avgöras av nämnden. Anders Bengtsson (EP), Anita Rosén (L), Hans-Åke Jönsson (C) och 
Anders Ingvarsson (SD) instämmer i yrkandet). 

Bengt Bengtson (S) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. Karl-Otto Rosenqvist (MP) 
instämmer i yrkandet. 

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till kontorets förslag till beslut, dels bifall till 
Tomas Fjellners (M) m. fl. yrkande. Ordförande finner att myndighetsnämnden bifaller 
kontorets förslag till beslut. 
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Omröstning begärs och verkställs med JA-röst för bifall till kontorets förslag till beslut, NEJ-
röst för bifall till Tomas Fjellners (M) m. fl. yrkande. Omröstningen utfaller med 5 JA-röster 
och 8 NEJ-röster enligt tabell nedan. 

Ledamöter Ja Nej
Anders Bengtsson (EP) 1 v ordf X
Tomas Fjellner (M) 2 v ordf X
Bengt Bengtson (S) X
Åsa Larsson (S) X
Sven Dahlberg (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X
Anita Rosen (L) X
Staffan Laurell (M) X
Anders Davidsson (M) X
Hans-Åke Jönsson (C) X
Nicklas Oddson (KD) X
Pontus Myrenberg (SD) X
Lars-Olle Tuvesson (S) ordf X
Resultat 5 8

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att uppdra åt Miljö- och byggchefen att skicka ansökan om bygglov på grannhörande och 
att därefter bevilja bygglov, under förutsättning att inga allvarliga erinringar från 
grannarna inkommit. Om allvarliga erinringar inkommer ska ärendet istället avgöras av 
nämnden. 

Motivering
Det är otvetydigt att sökanden har genomfört en byggnation som inte överensstämmer med 
tidigare beviljat bygglov. Ett tillsynsärende bör därför startas och byggsanktionsavgift tas ut. 
Eftersom Myndighetsnämnden redan hanterat ärendet delegeras till Miljö- och byggchefen att 
fatta beslut om byggsanktionsavgift i detta ärende efter erforderlig kommunicering.

Den nya ansökan avviker från bestämmelserna i detaljplanen avseende takets utformning. 
Myndighetsnämnden anser att avvikelsen bör kunna godtas med hänvisning till att 
utformningen följer andra liknande byggnationer inom detaljplanen samt att den passar in i 
omgivningen. Eftersom åtgärden avviker mot gällande detaljplan behöver ett grannhörande 
ske innan beslut om bygglov kan lämnas. Myndighetsnämnden uppdrar därför åt 
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bygglovsenheten, via Miljö- och byggchefen, att genomföra grannhörande och att därefter i 
nämnden namn fatta beslut om att lämna bygglov. Beslut om bygglov ska dock inte fattas per 
delegation om allvarliga erinringar inkommer.

_______

Reservationer
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att bortse från bestämmelserna i detaljplanen gällande takets 
utformning. Allmänhetens tilltro till myndighetsutövning vattnas ur för varje gång nämnden väljer att strunta i 
detaljplaner, lagar och förordningar i vissa ärenden medan i andra så ska samma lagstiftning följas till punkt 
och pricka. Signalen som skickas är ”Sök bygglov för något som följer planen men bygg något annat så ser vi 
åt ett annat håll” vilket är mycket beklagligt.

______

Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg
Sökande
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MYN § 92                  Dnr   MYN 2018/60

Programmeraren 1 - Eporoc AB:s ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet

Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden har fått ett tillståndsärende på remiss från Miljöprövningsdelegationen, 
Länsstyrelsen i Skåne. Det gäller en ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet från 
Eporoc AB, fastigheten Programmeraren 1. 

Tillståndsansökan avser produktion av ytbeläggningsprodukter genom fysikalisk process 
(blandning) samt införsel av kemiska produkter för vidare försäljning till företagskunder och 
förbrukning av organiska lösningsmedel.

Miljö och bygg föreslår att Myndighetsnämnden i sitt yttrande bedömer anläggningen som 
tillåtlig men att krav på vissa villkor ställs.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-11-30
Ansökan inklusive miljökonsekvensbeskrivning 

Yrkanden 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till förslag till beslut. Sven Dahlberg (S), Tomas 
Fjellner (M), Anders Ingvarsson (SD), Anders Bengtsson (EP), Hans-Åke Jönsson (c), och 
Anita Rosén instämmer i yrkandet. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att lämna följande yttrande till Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen i Skåne län:

Myndighetsnämnden anser verksamheten tillåtlig och föreslår att den bedrivs i enlighet 
med inkomna handlingar samt med följande villkor:

Allmänt villkor
Om inte annat framgår av övriga villkor eller föreskrifter ska verksamheten i huvudsak 
bedrivas i enlighet med vad bolaget angivit i ansökan eller i övrigt uppgivit eller åtagit sig.
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Kemiska produkter och farligt avfall
Kemikalier, produkter och farligt avfall ska lagras inomhus, invallade och på tätt underlag 
och hanteras så att det i händelse av spill och läckage inte kan nå spillavloppsbrunnar, 
dagvattenbrunnar eller omgivande mark.

Lastning och lossning
Förebyggande åtgärder ska vidtas vid lastning och lossning för att förhindra att kemikalier och 
farligt avfall kan nå dagvattenbrunnar i händelse av olycka.

Släckvatten
Vid händelse av brand ska förebyggande skyddsanordningar finnas och åtgärder vidtas för att 
förhindra att släckvatten kan nå kommunens dagvattennät och omgivande mark.

Stofthalt från ventilation 
Stofthalten i utgående ventilationsluft får som riktvärde vid mätning inte överstiga 
5 mg/Nm3 torr gas. 

Riskbedömning
Riskbedömning ska uppdateras med risker för människors hälsa i enlighet med Miljöbalken 
inom en månad från det att beslutet har vunnit laga kraft. Därefter ska riskbedömningen 
uppdateras kontinuerligt vid behov, dock minst vart tredje år, både med avseende på 
människors hälsa och miljön.

Luktolägenhet
Om verksamheten medför luktolägenhet till omgivningen som inte är högst tillfällig, ska 
bolaget i samråd med tillsynsmyndigheten vidta åtgärder för att avhjälpa olägenheten.  

Buller 
Buller från verksamheten får som riktvärde inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå 
utomhus vid bostäder än:
50 dBA dagtid (kl . 7 - 18) vardagar 
40 dBA nattetid (kl . 22 - 7) samtliga dygn 
45 dBA övrig tid. 
Momentana ljud får som riktvärde nattetid (kl 22 - 7) uppgå till högst 55 dBA

Kontrollprogram 
Bolaget ska, till tillsynsmyndigheten, inlämna ett förslag till hur verksamheten ska kontrolleras 
senast tre månader efter det att beslutet vunnit laga kraft. Av kontrollprogrammet ska framgå 
hur tillsyn, periodiskbesiktning och kontroll såsom utsläppskontroll med angivande av 
mätmetod, mät frekvens och utvärderingsmetod, ska genomföras. 
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Nedläggning 
Vid nedläggning ska Bolaget i god tid inkomma med en avvecklingsplan till 
tillsynsmyndigheten, dock senast sex månader före nedläggning av hela eller delar av 
verksamheten.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Skåne, 205 15 Malmö
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MYN § 93                  Dnr   MYN 2018/61

Ängelholm 3:128 - Verkställande av rivning

Ärendebeskrivning
I beslut MYN § 164 från den 24 september 2015 (fortsättningsvis benämnt enbart MYN § 
164), beslutade Myndighetsnämnden om rättelseföreläggande som innebar att följande objekt 
på fastigheten Ängelholm 3:128 (tomt 4) skulle rivas:

• En tillbyggnad på 10,75 m2

• En komplementbyggnad på 6,29 m2 
• En tillbyggnad på 6,23 m2 
• En tillbyggnad på 12,6 m2 

Platsbesök gjordes 2018-08-09 där det konstaterades att rättelse, d.v.s. rivning, inte skett. 
Således har rättelse inte skett inom den tidsfrist som gavs i MYN § 164. 

I MYN § 164 delegerades till miljö- och byggchefen möjlighet att verkställa rivningen genom 
handräckning och genomförande på den försumliges bekostnad. Åtgärderna anses dock vara 
av principiell beskaffenhet varför beslut på delegation inte är möjligt. 

Nu aktuellt beslut syftar till att låta nämnden ta ställning till ärendets fortsatta hantering. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-12-04
Byggnadsnämndens beslut BN § 14 från 2008-01-22  
Byggnadsnämndens beslut BN § 202 från 2014-11-18
Myndighetsnämndens beslut MYN § 164 från 2015-09-24 inkl. bilaga
Mark- och miljödomstolens beslut om att avslå ansökan om utdömande av vite. 

Ajournering
Ajournering begärs och verkställs, 17:05-17:10.

Yrkanden
Tomas Fjellner (M) yrkar att ärendet återremitteras till bygglovsenheten med uppdraget att ta 
fram underlag på uppskattad rivningskostnad samt möjlighet till eventuell uppsägning av 
arrendeavtal. Hans-Åke Jönsson (C), Anders Ingvarsson (SD), Anita Rosén (L) och Anders 
Bengtsson (EP) instämmer i yrkandet. 
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Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut. Christian Hedman (S) 
instämmer i yrkandet.  

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till att ärendet avgörs på dagens sammanträde, 
dels bifall till Tomas Fjellners (M) m. fl. yrkande. Ordförande finner att myndighetsnämnden 
avgör ärendet på dagens sammanträde. 

Omröstning begärs och verkställs med JA-röst för bifall till att ärendet avgörs på dagens 
sammanträde, NEJ-röst för bifall till Tomas Fjellners (M) m. fl. yrkande. Omröstningen 
utfaller med 5 JA-röster och 8 NEJ-röster enligt tabell nedan.

Ledamöter Ja Nej
Anders Bengtsson (EP) 1 v ordf X
Tomas Fjellner (M) 2 v ordf X
Bengt Bengtson (S) X
Åsa Larsson (S) X
Sven Dahlberg (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X
Anita Rosen (L) X
Staffan Laurell (M) X
Anders Davidsson (M) X
Hans-Åke Jönsson (C) X
Nicklas Oddson (KD) X
Pontus Myrenberg (SD) X
Lars-Olle Tuvesson (S) ordf X
Resultat 5 8

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att återremittera ärendet till bygglovsenheten med uppdraget att ta fram underlag på 
uppskattad rivningskostnad samt möjlighet till eventuell uppsägning av arrendeavtal.

Motivering
Myndighetsnämnden kan konstatera att rättelse inte skett trots nämndens tidigare beslut i 
ärendet. Nämnden kan också konstatera att det beslutade vitet inte gett önskvärd effekt 
eftersom Mark- och miljödomstolen bedömt att tillgångar saknas. Om en rivning ska ske i 
enlighet med nämndens tidigare beslut ser nämnden att det finns en risk att kommunen får stå 
för kostnaden. Innan nämnden fattar beslut i ärendet vill nämnden därför ha ett underlag på 
vad en sådan rivning bedöms kosta. Då det är Ängelholms kommun som äger fastigheten vill 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-12-12

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

nämnden även att tjänstemannaorganisationen djupare undersöker om det finns en möjlighet 
att säga upp arrendeavtalet.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg
Fastighetsägare
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Sammanträdesdatum 2018-12-12

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 94                  Dnr   MYN 2018/13

Anmälan av delegeringsbeslut till sep-nov 2018

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till tjänstepersoner enligt av 
myndighetsnämndens antagna delegationsordning.

Beslutsunderlag
Anmälan av delegeringsbeslut till sep-nov 2018

a)Bostadsanpassning
b)Byggenheten
c)Miljöenheten
d)Lokala trafikförordningar (LTF)
e)Parkeringstillstånd
f)Serveringstillstånd

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-09-01 – 2018-11-30 till 
handlingarna. 

_____
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Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 95                  Dnr   MYN 2018/14

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MYN 2018

Ärendebeskrivning 
 
 Miljöärenden

a. Mark- och miljödomstolens dom 2018-10-24, mål nr M3905-17 gällande ansökan om 
utdömande av vite för utsläpp av avloppsvatten som inte genomgått en av nämnden 
godkänd längre gående rening från fastigheten Södra Varalöv 7:18.

b. Länsstyrelsens beslut 2018-11-23, dnr 505-11628-2018 gällande föreläggande om att 
utföra ljudmätningar på fastigheten Styrmannen 5. 

Byggärenden

c. Mark- och miljödomstolens dom 2018-10-16, mål nr P 3961-18 gällande
beslut att inte ingripa efter anmälan om att moduler tagits i bruk utan bygglov på del av 
fastigheten Ängelholm 5:16.

d. Mark- och miljödomstolens dom 2018-10-16, mål nr P 3510-18 gällande bygglov för 
tillbyggnad och ändrad användning av lada för crossfit på fastigheten Ängelholm 5:63.

e. Mark- och miljödomstolens dom 2018-10-11, mål nr P 4221-18 gällande bygglov för 
nybyggnad av enbostadshus och carport på fastigheten Söndrebalj 7:109.

f. Länsstyrelsens beslut 2018-11-01, dnr 403-21927-2018 gällande bygglov för nybyggnad av 
transformatorstation på fastigheten Ängelholm 5:16.

g. Länsstyrelsens delbeslut 2018-11-20, dnr 403-35250-2018 gällande bygglov för tillbyggnad 
och utvändig ändring av flerbostadshus på fastigheterna Örnen 1 och Örnen 26.

h. Länsstyrelsens beslut 2018-11-22, dnr 403-34585-2018 gällande bygglov för nybyggnad av 
vindkraftverk på fastigheten Össjö 26:14.

i. Länsstyrelsens beslut 2018-11-28, dnr 403-21552-2018 gällande beslut om 
byggsanktonsavgift på fastigheten Näckrosen 4.

       _______
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MYN § 96                  Dnr   MYN 2018/46

KF beslut - Förslag till budget för myndighetsnämnden 2019 samt 
plan för 2019 - 2021

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade den 29 augusti att överlämna budgetramarna och 
tjänsteorganisationens budgetförslag till nämnderna som senast 2018-09-25 ska inkomma med 
sina budgetförslag till kommunstyrelsen. Därefter har Kommunstyrelsen, Välfärdsnämnden, 
Myndighetsnämnden och Överförmyndarnämnden fattat beslut om budget för sina respektive 
verksamheter. Kommunfullmäktiges presidium har också fattat beslut om budget för 
revisionen kommande år, vilket är ett nytt krav i den nya kommunallagen. 
Kommunstyrelsen har behandlat budgeten 2018-10-26 samt 2018-11-14. Budgetförslaget efter 
2018-10-26 har varit föremål för central samverkan.

Beslutsunderlag
KF beslut, Budget 2019 och plan 2020-2021, daterat 2018-11-19 § 260

Beslut
myndighetsnämnden beslutar

att notera informationen.

_____
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Sammanträdesdatum 2018-12-12

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 97              

Omedelbar justering

Myndighetsnämnden förklarar protokollet för omedelbart justerat. 
 
 
 

_____
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