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Beslutande: Lars-Olle Tuvesson (S)
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Tomas Fjellner (M) 
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Sven Dahlberg (S), ersätter Niklas Klang (S) 
Christian Hedman (S), ersätter Åsa Larsson (S)
Erika Henningsson (M), ersätter Staffan Laurell (M) §§ 1-8, 
§§ 10-15
Fredrik Thörning (M), ersätter Hans-Åke Jönsson (C) 
Rune Malmborg (KD), ersätter Nicklas Oddson (KD)
Pontus Myrenberg (SD), ersätter Anders Ingvarsson SD)
Alf Carlsson (M), ersätter Erika Henningsson (M) § 9 samt Anders 
Davidsson (M) §§ 11-13, § 15

Ersättare: Murvet Rama (S)
Alf Carlsson (M), §§ 1-8, § 10, § 14
Magnus Jonsson (S)
Johnny Henrysson (EP)
Martin Märgelbrink (L)

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt, verksamhetschef miljö och bygg 
Johan Maniet, bygglovschef
Lina Bencell, bygglovshandläggare
Anton Nyroos, bygglovshandläggare
Hanna Svensson, handläggare, §§ 8-9
Sara Holm, nämndsekreterare
Arjana Nikqi, nämndsekreterare

  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-02-15

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Utses att justera: Tomas Fjellner (M), Sven Dahlberg (S) Paragrafer: 1-15

Sekreterare ___________________________________________________
Sara Holm

Ordförande ___________________________________________________
Lars-Olle Tuvesson

Justerare ___________________________________________________
Tomas Fjellner (M), Sven Dahlberg (S)

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-02-15

Datum för anslags uppsättande: 2018-02-23

Datum för anslags nedtagande: 2018-03-16

Förvaringsplats för protokollet: Nämndskansliet, Ängelholms Stadshus 

Underskrift ____________________________________________________
                           Sara Holm
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Innehållsförteckning

Upprop

1 Val av justeringspersoner

2 Godkännande av föredragningslista

3 Informationsärenden MYN 2018 2018/15

4 Årsberättelse och bokslut för Myndighetsnämnden 2017 2018/6

5 Intern kontrollplan för Myndighetsnämnden 2018 2018/7

6 Tillsynsplan år 2018 och behovsutredning för miljöenhetens 
tillsynsområden

2018/8

7 Uppföljning av tillstånds- och tillsynsverksamhet för år 2017 och 
tillsynsplan för år 2018 enligt alkohollagen (2010:1622)

2018/9

8 Utvärdering av premieringssystemet Smiley i Ängelholms 
kommun

2018/10

9 Föreläggande till Trafikverket om att vidta bullerdämpande 
åtgärder mot buller från spårtrafiken på bandel 922

2018/11

10 Vejby 15:87 -  Ansökan om nybyggnad av garage 2018/12

11 Anmälan av delegeringsbeslut december 2017 2017/13

12 Anmälan av delegeringsbeslut januari 2018 2018/13

13 Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut 2018/14

14 Initiativärende från Tomas Fjellner (M) gällande 
strandskyddsdispens på fastigheten Lerbäckshult 1:3

2018/17

15 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad – Mardal 5:5 - 
ärende på bordet

2018/16
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MYN § 1                       

Val av justeringspersoner

Ärendebeskrivning
Tomas Fjellner (M) och Sven Dahlberg (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet.
 

         _____
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MYN § 2         Klicka här för att ange text. DiarieNr

Godkännande av föredragningslista

Ärendebeskrivning
Vid beslut om föredragningslista meddelar Tomas Fjellner (M) om initiativärende avseende 
dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten Lerbäckshult 1:3. Pernilla Fahlstedt, 
miljö och byggchef, informerar kort om tilläggsärende avseende beslut om rättelse på den 
felandes bekostnad på Mardal 5:5. 

Ärende 15 - Initiativärende avseende dispens från strandskyddsbestämmelserna på fastigheten 
Lerbäckshult 1:3 av Tomas Fjellner (M).  

Ärende 16 - Beslutsärende avseende beslut om rättelse på den felandes bekostnad – Mardal 
5:5 av Pernilla Fahlstedt, miljö och byggchef. 
 
Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar att ärendet avseende Lerbäckshult 1:3 ska läggas till i 
föredragningslistan. 

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels avslag, dels bifall till yrkandet om att ärendet avseende 
Lerbäckshult 1:3 ska läggas till i föredragningslistan. Ordförande finner att 
myndighetsnämnden avslår yrkandet. 

Omröstning begärs och verkställs. JA-röst för avslag till Tomas Fjellners (M) yrkande, NEJ-
röst bifall till Tomas Fjellners (M) yrkande. Omröstningen utfaller med 4 JA-röster och 9 
NEJ-röster (se nästa sida). 
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Namn Ja Nej Avstår
Anders Bengtsson (EP) X
Tomas Fjellner (EP) X
Sven Dahlberg (S) X
Christian Hedman (S) X
Bengt Bengtson (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X
Anita Rosén (L) X
Erika Henningsson (M) X
Anders Davidsson (M) X
Fredrik Thörning (M) X
Rune Malmborg (KD) X
Pontus Myrenberg (SD) X
Lars-Olle Tuvesson (S) X

4 9

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar 

att lägga ärendet avseende Lerbäckshult 1:3 till föredragningslistan som punkt 15, 

att lägga till ärendet avseende Mardal 5:5 till föredragningslistan som punkt 16 samt

att behandla punkt 15 och 16 efter punkt 11 men innan punkt 12. 

_____

 
Reservation
Socialdemokraterna reserverar sig beslutet att lägga till ärendet avseende Lerbäckshult 1:3 till 
föredragningslistan.
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MYN § 3                  Dnr   MYN 2018/15

Informationsärenden februari 2018

Ärendebeskrivning
Information samt svar på frågor från verksamheten miljö och bygg. 

Johan Maniet informerar nämnden om 
 Allmän information läget vid bygglovsenheten 

Pernilla Falstedt, verksamhetschef Miljö och bygg, informerar nämnden om följande ärenden:
 Ekonomisk uppföljning, december 2017
 Klitterhus
 D-flex
 Inkommen fråga angående reklamskyltar vid E6
 Ärende angående bygglovsansökan som tas upp i nämnden för antingen beslut eller 

delegation i mars
 Kulturmiljöplan 

 
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar 

att notera informationen. 

_____
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MYN § 4                  Dnr   MYN 2018/6

Årsberättelse och bokslut för Myndighetsnämnden 2017

Ärendebeskrivning
Verksamheten för Miljö och bygg ska årligen redovisa utfallet från föregående verksamhetsår 
för Myndighetsnämnden. Redovisningen följer Ängelholms kommuns mall och årshjul för mål 
och ekonomi. Till årsredovisningen har bilagts sammanfattningar från respektive enhet för den 
löpande verksamhet som skett under året.

Beroende på ämnesområden finns ibland även krav på annan redovisning, exempelvis till 
statliga myndigheter. Detta krav finns exempelvis inom området serveringstillstånd. Därför 
finns för detta område även en separat djupare redovisning (se ärende i kallelsen).

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2018-01-30
2. Bilaga 1a-b. Statistik från Miljöenheten
3. Bilaga 1c. Statistik från Miljöenheten, Serveringstillstånd (se ärende 8, Uppföljning av 

tillstånds- och tillsynsverksamhet för år 2017 och tillsynsplan för år 2018 enligt 
alkohollagen (2010:1622) - bilagan biläggs inte i detta ärende)

4. Bilaga 2a-b. Statistik från Bygglovsenheten
5. Bilaga 3. Sammanställning utfall kvalitetsdeklarationer 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och bygg
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MYN § 5                  Dnr   MYN 2018/7

Intern kontrollplan för Myndighetsnämnden 2018

Ärendebeskrivning
Under år 2017 har kommunstyrelsen antagit en ny policy för intern kontroll. 
I policyn beskrivs hur nämnder och bolagsstyrelser inför varje verksamhetsår ska besluta om 
en intern kontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar utifrån 
dokumenterade riskanalyser. 

I policyn betonas att den interna kontrollen ska utgöra en del av kommunens löpande 
kvalitetsarbete. Riskanalys ska genomföras varje höst och ligga som underlag till intern 
kontrollplanen för nästkommande år. En internkontrollplan för 2018 ska enligt policyn vara 
framtagen och beslutad i respektive nämnd innan årsskiftet. Därefter har beslut fattats att 
planen ska vara klar senast under februari 2018.
   

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande daterat 2018-01-26
2. Förslag till intern kontrollplan för Myndighetsnämnden 2018

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att godkänna internkontrollplanen för Myndighetsnämnden för 2018.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggchefen
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MYN § 6                  Dnr   MYN 2018/8

Tillsynsplan år 2018 och behovsutredning för miljöenhetens 
tillsynsområden

Ärendebeskrivning
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov 
men minst en gång varje år. Tillsynsmyndigheten ska också föra ett register över de 
tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska 
myndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. Myndighetsnämnden ska 
också upprätta en kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel. 

Tillsynsplan och behovsutredning för år 2018 omfattar samtliga miljöenhetens tillsynsområden 
förutom området serveringstillstånd, vilket redovisas i ett särskilt ärende.

Myndighetsnämnden ska fastställa tillsynsplan och behovsutredning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2018-01-25
2. Tillsynsplan 2018 för miljöenheten
3. Behovsutredning 2018-2020 för miljöenheten 

Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Anders Bengtsson (EP) instämmer. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att anta föreliggande tillsynsplan och behovsutredning för verksamhetsåret 2018. 

_____

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne (inkl bilagor), för kännedom
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MYN § 7                  Dnr   MYN 2018/9

Uppföljning av tillstånds- och tillsynsverksamhet för år 2017 och 
tillsynsplan för år 2018 enligt alkohollagen (2010:1622)

Ärendebeskrivning
Enligt 9 kap. 2 § alkohollagen (2010:1622) ska kommunen upprätta en tillsynsplan, som sedan 
ska skickas till Länsstyrelsen när den är antagen av ansvarig nämnd. Syftet med tillsynsplanen 
är att den ska fungera som stöd för den direkta tillsynsverksamheten och därmed bidra till 
ökad kostnadseffektivitet. En väl genomtänkt tillsynsplan utgör ett grundläggande verktyg för 
inventering, planering, prioritering och uppföljning av tillståndsverksamheten. 

Alkohollagen är en skyddslagstiftning vilket innebär att människors välmående och hälsa är 
prioriterat. En god krogmiljö förutsätter samverkan mellan många parter såsom krögare, polis, 
skatteverket, räddningstjänsten, miljö och bygg, drogförebyggande samordnare etcetera. Det är 
i samverkan och dialog som resultat nås. Under det gångna året har samverkan ägt rum i såväl 
tillsynssammanhang och i samband med handläggning av ärenden samt vid 
utbildningssatsningar och vid andra insatser av förebyggande karaktär. 

Ängelholms kommun har under år 2017 med råge genomfört de tillsyner som planerades i 
tillsynsplanen i början av år 2017. Ambitionsnivån har i stort visat sig stämma överens med 
vad som är möjligt att utföra, och för att hantera uppföljning av tillsynsärenden med kvalitativ 
nivå, och därmed kommer tillsynsplanen för år 2018 ha ett liknande upplägg. Inom detta 
område är det viktigt med kontinuitet för att uppnå resultat och bibehålla en god följsamhet i 
enlighet med alkohollagstiftningen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2018-01-25
2. Rapport tillstånds- och tillsynsverksamhet under 2017
3. Tillsynsplan för 2018

Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Anders Bengtsson (EP) och Sven 
Dahlberg (S) instämmer. 
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Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att godkänna uppföljningen av tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt alkohollagen för 
år 2017 samt

att fastställa den planerade tillsynsplanen för tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt 
alkohollagen för år 2018.

_____

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne (inkl bilagor)
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MYN § 8                  Dnr   MYN 2018/10

Utvärdering av premieringssystemet Smiley i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Miljönämnden gav 2014 livsmedelsenheten i uppdrag att införa premieringssystemet smiley
för verksamheter som hanterar livsmedel. Smileysystemet är ett begränsat och frivilligt
premieringssystem som har införts i ett fåtal kommuner; Halmstad, Helsingborg,
Hässleholm, Trelleborg och Alingsås. Malmö och Eslöv har tidigare varit med men har
hoppat av under 2017. Livsmedelsenheten har gjort en utvärdering av premieringssystemet
smiley som visar på att systemet inte gett förväntad effekt. Miljö och bygg föreslår därför att
premieringssystemet smiley avskaffas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2018

Yrkanden 
Bengt Bengtsson (S) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Ajournering 
Ajournering begärs och verkställs 14:50-15:10.  

Yrkanden, fortsättning 
Tomas Fjellner (M) samt Anders Bengtsson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att avskaffa premieringssystemet smiley samt 

att återta alla smileydekaler senast 2018-12-31. 

_____

Beslutet expedieras till:
Miljöenheten
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MYN § 9                  Dnr   MYN 2018/11

Föreläggande till Trafikverket om att vidta bullerdämpande 
åtgärder mot buller från spårtrafiken på bandel 922

Jäv
Erika Henningsson (M) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar i varken handläggning eller 
beslut av ärendet. Alf Carlsson (M) ersätter. 

Ärendebeskrivning
Hanna Svensson, handläggare, redogör för ärendet. 

Miljöenheten inom verksamheten för Miljö och bygg har i tidigare beslut förelagt Trafikverket 
att utreda vilka tekniska åtgärder som är möjliga att vidta för att klara riktvärdet enligt 
infrastrukturproposition 1996/97:53 1för buller från järnvägstrafik inomhus och utomhus vid 
ett antal fastigheter längs bandel 922 med tågtrafik mot Åstorp. Vidare skulle Trafikverket 
redovisa vilka bullersänkningar och vilka kostnader som respektive åtgärd skulle medföra. 

Den 30 maj 2017 meddelade Trafikverket att de skulle utreda åtgärder och kostnader gällande 
bullerskyddsåtgärder för fastigheterna Ljungspolen 1-6, 10 och 12, Doppingen 8 samt 
Vildanden 1-3. Trafikverkets redovisning av åtgärder och kostnader har inkommit till 
miljöenheten som har granskat underlaget och nu föreslår att Myndighetsnämnden förelägger 
Trafikverket att vidta föreslagna bullerdämpande åtgärder.

Fastigheter
Detta tjänsteutlåtande berör följande fastigheter med respektive diarienummer:

 Adress: Skansgatan 14, fastighet Ljungspolen 1, dnr. 2015-1882
 Adress: Skansgatan 12, fastighet Ljungspolen 2, dnr. 2016-136
 Adress: Skansgatan 10, fastighet Ljungspolen 3, dnr. 2016-86
 Adress: Skansgatan 8, fastighet Ljungspolen 4, dnr.2016-55
 Adress: Skansgatan 6, fastighet Ljungspolen 5, dnr. 2017-799
 Adress: Skansgatan 4, fastighet Ljungspolen 6, dnr. 2016-42
 Adress: Skansgatan 2, fastighet Ljungspolen 10, dnr. 2017-800
 Adress: Skansgatan 16, fastighet Ljungspolen 12, dnr. 2015-1890

1 Infrastrukturinriktning för framtida transporter, proposition 1996/97:53;
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/infrastrukturinriktning-for-framtida-
transporter_GK0353
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 Adress: Tågmästaregatan 2A-H, 4 A-H, fastighet Doppingen 8, dnr. 2016-579
 Adress: Landshövdingevägen 16, fastighet Vildanden 1, dnr. 2016-692
 Adress: Landshövdingevägen 18, fastighet Vildanden 2, dnr. 2016-304
 Adress: Landshövdingevägen 20, fastighet Vildanden 3, dnr. 2014-404

Beslutsunderlag
1. Situationsplan
2. Beslut dnr. 505-24263-16 taget av Länsstyrelsen i Skåne, beslutdatum 2017-01-27 
3. Beslut dnr. 505-24719-16 taget av Länsstyrelsen i Skåne, beslutsdatum 2017-01-27
4. Beslut dnr. 505-24731-16 taget av Länsstyrelsen i Skåne, beslutsdatum 2017-01-27
5. Beslut dnr. 505-24733-16 taget av Länsstyrelsen i Skåne, beslutsdatum 2017-01-27
6. Beslut dnr. 505-24503-16 taget av Länsstyrelsen i Skåne, beslutsdatum 2017-01-27
7. Beslut dnr. 505-32947-16 taget av Länsstyrelsen i Skåne, beslutsdatum 2017-02-27
8. Beslut dnr. 505-6977-2017 taget av Länsstyrelsen i Skåne, beslutsdatum 2017-05-18
9. Beslut dnr. 505-24490-16 taget av Länsstyrelsen i Skåne, beslutsdatum 2017-01-27
10. Bullerkartor, inkomna 2017-09-15
11. Bilaga 1, Behovs- och kostnadsbedömning från Trafikverket, bilaga till punkt 9
12. Bilder från inspektion 2017-09-28.
13. Tjänsteutlåtande daterat 2018-02-09
14. Trafikverkets synpunkter efter kommunicering av tjänsteutlåtande inför beslut, 

inkomna 2018-02-08

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

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar 
att förelägga Trafikverket med organisationsnummer 202100-6297 att genomföra följande 

åtgärder:

1. att senast 30 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft ha uppfört 
bullerskyddsskärmar på västra sidan respektive östa sidan om järnvägen för bandel 922 
utmed nedan listade fastigheter. Skärmarna ska ha en höjd av minst tre meter över 
rälsöverkanten och bestå av ljudabsorberande material mot rälsen. 

Skärmen för västra sidan ska vara minst 260 meter lång och skärmen för östra sidan 
ska vara minst 270 meter lång. Skärmarna ska vara helt täta både mot marken och 
mellan eventuella sektioner av skärmarna. De delar som ligger an mot marken ska 
bestå av beständigt material som är hållbart även i ett längre perspektiv. Förslag på 
utförande av bullerskyddsskärmar samt en tidsplan för utförande ska redovisas till 
myndighetsnämnden senast 18 månader efter att beslutet har vunnit laga kraft.
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Fastigheter som omfattas är:
 Ljungspolen 1
 Ljungspolen 2 
 Ljungspolen 3
 Ljungspolen 4
 Ljungspolen 5 
 Ljungspolen 6
 Ljungspolen 10 
 Ljungspolen 12 
 Doppingen 8
 Vildanden 1
 Vildanden 2
 Vildanden 3

Genomförande av punkt 1 kräver bygglov. Om Trafikverket inte får bygglov för hela 
eller delar av bullerskyddsskärmarna ska Trafikverket snarast meddela detta till 
handläggare på miljöenheten samt redovisa andra åtgärder som skulle kunna vara 
nödvändiga för att förbättra ljudnivån för berörda fastigheter. Handläggare på 
miljöenheten får därefter ta ställning till dessa åtgärder.

2. att senast 12 månader efter att detta beslut har vunnit laga kraft ha erbjudit samtliga 
fastighetsägare till listade fastigheter enligt punkt 1 de fönsteråtgärder och 
fasadåtgärder som krävs för att i kombination med åtgärder enligt punkt 1 säkerställa 
att 30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus inte överskrids. 

3. att senast två månader efter att åtgärder enligt både punkt 1 och 2 har vidtagits ska 
beräkningar för maximal ljudnivå och ekvivalent ljudnivå inomhus ha redovisats till 
myndighetsnämnden. 

Punkt 2 är förenat med ett löpande vite om 120 000 kronor för varje påbörjad månad som 
Trafikverket underlåter att uppfylla föreläggandet. 

_____

Beslutet expedieras till:
Beslutet expedieras med delgivningskvitto till:
Trafikverket, Ärendemottagningen, Handläggare Ingegerd Johansson, Box 810, 781 28 
Borlänge
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Kopia av beslutet skickas för kännedom till:

 Skansgatan 14, 262 53 Ängelholm (Ljungspolen 1)

, Skansgatan 12, 262 53 Ängelholm (Ljungspolen 2)

, Skansgatan 10, 262 53 Ängelholm (Ljungspolen 3)

, Skansgatan 8, 262 53 Ängelholm (Ljungspolen 4)

, Skansgatan 6, 262 53 Ängelholm (Ljungspolen 5)

, Skansgatan 4, 262 53 Ängelholm (Ljungspolen 6)

Ängelholm Gerts Cykel & motor AB (Ljungspolen 10) Box 1194, 262 23 Ängelholm

, Skansgatan 16, 262 53 Ängelholm (Ljungspolen 12)

Bostadsrättsförening Doppingen, Karlsgatan 3, 252 24 Helsingborg

, Tågmästaregatan 2A, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, Tågmästaregatan 2B, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, Tågmästaregatan 2C, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, Tågmästaregatan 2D, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

 Tågmästaregatan 2E, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

 Tågmästaregatan 2F, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, Tågmästaregatan 2G, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

 Tågmästaregatan 2H, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, Tågmästaregatan 4A, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, Tågmästaregatan 4B, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, , Tågmästaregatan 4C, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, Tågmästaregatan 4D, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)
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, Tågmästaregatan 4E, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, Tågmästaregatan 4F, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, Tågmästaregatan 4G, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, Tågmästaregatan 4H, 262 52 Ängelholm (Doppingen 8)

, Landshövdingevägen 16, 262 52 Ängelholm (Vildanden 1)

, Landshövdingevägen 18, 262 52 Ängelholm (Vildanden 2)

, Landshövdingevägen 20, 262 52 Ängelholm (Vildanden 3)
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MYN § 10                  Dnr   MYN 2018/12

Vejby 15:87 -  Ansökan om nybyggnad av garage

Ärendebeskrivning
Lina Bencell, bygglovshandläggare, redogör för ärendet. 

Ansökan gällande nybyggnad av garage om 52 m2 byggnadsarea (BYA) har inkommit till 
Bygglovsenheten. 

Miljö och bygg föreslår att Myndighetsnämnden avslår ansökan om bygglov då ansökan i 
alltför stor utsträckning avviker från detaljplanen.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande         daterat         2018-01-18
2. Ansökan         inkommen     2017-11-17
3. Nybyggnadskarta         inkommen     2017-11-17
4. Fasadritningar         inkommen     2017-11-17
5. Planritning         inkommen     2017-11-17
6. Sektionsritning         inkommen     2017-11-17
7. Yttrande av sökande    inkommen     2018-02-07

Yrkanden 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar bifall till förslag till beslut. Christian Hedman (S), Tomas 
Fjellner (M) och Pontus Myrenberg (SD) instämmer. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att avslå bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31b § då åtgärderna avviker ifrån 
bestämmelserna. 

_____
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MYN § 11                  Dnr   MYN 2017/13

Anmälan av delegeringsbeslut december 2017

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

Beslutsunderlag
Delegationslistor med beslut fattade enligt delegationsordning under perioden 2017-12-01 – 
2017-12-31 gällande: 
a) Bostadsanpassningsbidrag
b) Bygglovsenheten
c) Lokala trafikförordningar (LTF)
d) Miljöenheten
e) Parkeringstillstånd
f) Serveringstillstånd

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2017-12-01 – 2017-12-31 till
handlingarna.

_____
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MYN § 12                  Dnr   MYN 2018/13

Anmälan av delegeringsbeslut januari 2018

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

Beslutsunderlag
Delegationslistor med beslut fattade enligt delegationsordning under perioden 2018-01-01 – 
2018-01-31 gällande: 
a) Bostadsanpassningsbidrag
b) Bygglovsenheten
c) Lokala trafikförordningar (LTF)
d) Miljöenheten
e) Parkeringstillstånd
f) Serveringstillstånd

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-01-01 – 2018-01-31 till
handlingarna.

_____
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MYN § 13                  Dnr   MYN 2018/14

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut

Ärendebeskrivning
a. Länsstyrelsens beslut 2017-12-08 dnr 403-27665-17 gällande överklagande av beslut om 

byggsanktionsavgift samt föreläggande avseende tillbyggnad på fastigheten Småstugan 3 
i Havsbaden.

b. Mark- och miljödomstolens dom 2017-12-12 i mål P 1394-17 gällande överklagande av 
beslut om startbesked för komplementbyggnad i form av ett uterum på fastigheten 
Lotsen 11, Hotellvägen i Skälderviken.

c. Länsstyrelsens beslut 2018-01-19 dnr 403-32396-17 gällande överklagande av beslut om 
bygglov för tillbyggnad av sommarbostad och rivningslov för befintlig veranda på 
fastigheten Rånocken 17, Skälderviken.

d. Slutligt beslut från Mark- och miljödomstolen 2018-02-02 i mål M 183-18 gällande 
ansökan om utdömande av vite; nu fråga om avvisning, avseende utsläpp av 
avloppsvatten på fastigheten Härninge 6:5. 

e. Länsstyrelsens beslut 2018-01-24 dnr 526-975-2018 gällande strandskyddsdispens för 
ombyggnad av gång- och cykelbro över Rössjöholmsån inom strandskyddsområde på 
fastigheten Luntertun 1:1.

f. Mark- och miljödomstolens dom 2018-01-05 i mål M 4471-17 gällande utdömande av 
vite i samband med utsläpp av avloppsvatten på fastigheten Norra Varalöv 5:9.

g. Länsstyrelsens beslut 2017-12-21 dnr 526-32710-2017 gällande överprövning av 
myndighetsnämndens beslut avseende strandskyddsdispens för utfyllnad på fastigheten 
Röglan 1:34.

h. Länsstyrelsens beslut 2018-01-11 dnr 505-29378-2017 gällande överklagande av beslut 
om förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Torvgårda 3:58.

i. Länsstyrelsens beslut 2017-12-28 dnr 526-33336-2017 gällande kommunens beslut om 
strandskyddsdispens för nybyggnad av bostadshus på fastigheten Vanstad 21:3.
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j. Länsstyrelsens beslut 2018-01-30 dnr 526-981-2018 gällande överprövning av 
myndighetsnämndens beslut avseende strandskyddsdispens för flytbrygga och spång på 
fastigheten Ängelholm 3:18.

 
        _____
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MYN § 14                  Dnr   MYN 2018/17

Initiativärende från Tomas Fjellner (M) gällande 
strandskyddsdispens på fastigheten Lerbäckshult 1:3

Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden har den 10 augusti 2017 mottagit en ansökan från  och  

 gällande dispens från strandskyddsbestämmelserna enligt 7 kap 
15 § miljöbalken för nybyggnad av enbostadshus ca 170 kvm och stall/förråd ca 100 kvm 
inom fastigheten Lerbäckhult 1:3. Avstånd till Lerbäcken kommer att bli ca 15 m. 
Representanter från miljöenheten har inspekterat området tillsammans med sökanden den 11 
juli och den 26 september 2017.  

Myndighetsnämnden har, via ett delegationsbeslut den 11 januari 2018 beslutat att avslå 
ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelserna med motiveringen att inget av de skäl 
för dispens som anges i strandskyddsbestämmelserna uppfylls samt att åtgärden strider mot 
strandskyddets syften. Sökanden har via ombud inkommit med en överklagan av nämnden 
beslut den 6 februari 2018. 

Tre ledamöter ur myndighetsnämnden (M, C och KD) har inspekterat området den 4, 6 och 9 
februari 2018. Fem ledamöter har tagit del av delegationsbeslutet (M, C, KD, EP och SD). 
Den 11 februari 2018 har en ledamot i Myndighetsnämnden lämnat in ett initiativärende inför 
myndighetsnämndens sammanträde den 15 februari 2018. Förslaget enligt initiativärendet var 
att nämnden skulle skriva ett yttrande till Länsstyrelsen som skulle bifogas överklagan. 
Avsikten med yttrandet var att klargöra att myndighetsnämnden anser att ansökan om 
strandskyddsdispens bör bifallas. 

Vid sammanträdet yrkade en ledamot från Moderaterna istället att det tidigare givna avslaget 
på dispensansökan skulle omprövas till förmån för att lämna dispens för den sökta åtgärden.
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Beslutsunderlag
1. Initiativärendet, muntlig dragning
2. Muntlig föredragning av ärendet vid nämndens sammanträde den 15 februari 2018 där 

nedan information framkommer:

Utredning 
Som särskilt skäl för dispens anger sökanden att området redan tagits i anspråk på ett sätt som 
gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften (7 kap 18 c § pkt 1 miljöbalken). 

Förslag till beslut har kommunicerats med sökanden som den 19 december 2017 inkommit 
med en ändring i ansökan. Ändamålet med den sökta komplementbyggnaden ändrades från 
garage/förråd till stall/förråd. Som särskilt skäl för dispens hänvisas till miljöbalken 7 kap 18 c 
§ pkt 1 och 2, att området som utgör betesmark för hästar redan tagits i anspråk på ett sådant 
sätt att det saknar betydelse för strandskyddets syften och att området är väl avskilt från 
strandlinjen genom elstängsel.
 
Förutsättningar på platsen 
Området ingår i odlingslandskapet mellan skog och slätt vid Hallandsåsens fot. Lerbäckshult 
1:3 är en lantbruksfastighet på ca 37 hektar som delas av Boarpsvägen. Befintlig bebyggelse i 
området ligger såväl söder som norr om vägen samt väster om södergående grusväg. 
Bebyggelsen består av gårdsmiljöer samt enstaka komplementbyggnader. Gårdsmiljöerna 
består av bostadshus och tillhörande komplementbyggnader, alla inom strandskyddsområden. 
Tomtplatsen avgränsas av Boarpsvägen i norr, grusvägen i väster och Lerbäcken i söder. 

Nytt bostadshus och komplementbyggnad är tänkta att placeras i bortre västra delen av en 
beteshage/slåttervall på ett avstånd av ca 100 m från närmast befintliga bostadshus och 
komplementbyggnader. Som skäl till placeringen anges närhet till VA-anslutning (ca 25 m)
och möjlighet att utnyttja befintlig tillfartsväg (grusväg) från Boarpsvägen. 

Gällande lagstiftning 
Om en myndighet upptäcker att ett beslut som de fattat som första instans är uppenbart 
oriktigt på grund av nya omständigheter eller av någon annan anledning så ska myndigheten, 
utifrån bestämmelserna i 27§ förvaltningslagen, ändra sitt beslut. Ändringen ska enbart ske om 
det kan göras snabbt och enkelt och utan att det blir till nackdel för en enskild part. 
Skyldigheten att ompröva gäller även om beslutet har överklagats. 

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. Myndighetsnämnden 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.  
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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.

Som särskilda skäl vid prövningen av en dispens från strandskyddet får enligt miljöbalken 7 
kap 18 c § beaktas endast om det område dispensen avser: 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften, 

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl   
avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 
behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4.    behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 
       genomföras utanför området, 
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan       

tillgodoses utanför området, eller 
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

Enligt 7 kap 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden enligt detta 
kapitel hänsyn även tas 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. 

I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser enligt miljöbalken 3 kap 6 § och 4 
kap 2 § anges bland annat att mark- och vattenområden samt fysisk miljö i övrigt som har 
betydelse eller är av riksintresse från allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 
kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön.  Inom särskilt utpekade områden – bl a 
Hallandsåsen – ska turismens och det rörliga friluftslivets intressen särskilt beaktas vid 
bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
Dessa övergripande bestämmelser ska vara vägledande för det allmännas agerande och för 
tillämpningen av bland annat 7 kap miljöbalken. 

Ajournering
Ajournering begärs och verkställs 16:10-16:20.
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Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar att myndighetsnämnden enligt 27 § förvaltningslagen omprövar 
beslutet att avslå ansökan om dispens från strandskyddet till förmån för att lämna dispens för 
den sökta åtgärden med följande motivering: 

Vid den aktuella platsen finns strandskydd utmed Lerbäcken men också till ett biflöde till densamma. 
Biflödet är dock på aktuell plats kulverterat varför strandskyddet för biflödet inte bedöms påverkas av tänkt 
bebyggelse.

Marken utmed Lerbäcken på den aktuella platsen används idag som betesmark. Den är därigenom inte 
tillgänglig för allmänheten. Detta innebär i sin tur att området redan har tagits i anspråk på ett sådant sätt 
att tänkt bostadshus och stall inte kan anses hindra det rörliga friluftslivet. De tänkta byggnaderna kan inte 
anses hindrar allmänheten från att röra sig fritt i strandområdet. Tvärtom, i och med att inhägnaden norr om 
bäcken flyttas mot Boarpsvägen, frigörs den norra sidan av bäcken så att allmänheten fritt kan röra sig på 
båda sidor om bäcken.  Det kan därmed konstateras att byggnationen inte inverkar på strandskyddets syften.

Avståndet till befintlig bebyggelse är inte större än att det kommer att upplevas som en naturlig del av 
befintliga bebyggelser, gårdar och komplementbyggnader.

Den tänkta byggnationen ska anläggas vid en väg där det redan idag finns framdraget nödvändiga 
installationer exempelvis i form av kommunalt vatten och avlopp. Vidare är det viktigt att landsbygden kan 
utvecklas, speciellt i områden som redan idag är försedda med kommunalt vatten och avlopp. Det är dessutom 
av vikt att god åkermark så långt möjligt sparas för foder- och livsmedelsproduktion.

Den sökta åtgärden kan omöjligt påverka totalförsvaret.

Sammantaget anses de tänkta byggnaderna är väl valda och att det utifrån ovanstående motivering finns skäl 
att lämna dispens från strandskyddsbestämmelserna på aktuell plats. 

Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar att Tomas Fjellners (M) yrkande om omprövning samt 
medgivande av strandskyddsdispens ska avslås. Bengt Bengtson (S) instämmer i yrkandet.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels avslag, dels bifall till yrkandet om att ompröva beslutet. 
Ordförande finner att myndighetsnämnden avslår yrkandet. 

Omröstning begärs och verkställs med JA-röst för avslag till Tomas Fjellners (M) yrkande, 
NEJ-röst för bifall till Tomas Fjellners (M) yrkande. Omröstningen utfaller med 5 JA-röster 
och 8-NEJ röster. 
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Namn Ja Nej Avstår
Anders Bengtsson (EP) X
Tomas Fjellner (EP) X
Sven Dahlberg (S) X
Christian Hedman (S) X
Bengt Bengtson (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X 
Anita Rosén (L) X
Erika Henningsson (M) X
Anders Davidsson (M) X
Fredrik Thörning (M) X
Rune Malmborg (KD) X
Pontus Myrenberg (SD) X
Lars-Olle Tuvesson (S) X

5 8

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att upphäva delegationsbeslut 2018-01-11, MYN MD § 14/2018 samt

att lämna  och  dispens från strandskyddsbestämmelserna för 
nybyggnad av enbostadshus och stall/förråd på sökt plast inom Lerbäckshult 1:3 i 
Ängelholms kommun.

Detta beslut har fattats med stöd av miljöbalken 7 kap 18 b och 18 c §§.

Om ni inte har påbörjat åtgärderna inom två år eller avslutat dem inom fem år upphör detta 
beslut om strandskyddsdispens att gälla. Åren räknas från den dag då beslutet vann laga kraft. 
Om detta händer behöver ni göra en ny anmälan och myndighetsnämnden pröva dispensen på 
nytt för att kunna ta hänsyn till aktuella omständigheter.  (Enligt 7 kap 18 h § miljöbalken).

Myndighetsnämndens bedömning och motivering till beslut
Först kan Myndighetsnämnden konstatera att det vid den aktuella platsen finns 
strandskydd utmed Lerbäcken men också till ett biflöde till densamma. Biflödet är dock 
på aktuell plats kulverterat varför strandskyddet för biflödet inte bedöms påverkas av 
tänkt bebyggelse.
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Marken utmed Lerbäcken på den aktuella platsen används idag som betesmark. Den är 
därigenom inte tillgänglig för allmänheten. Detta innebär i sin tur att området redan har 
tagits i anspråk på ett sådant sätt att tänkt bostadshus och stall inte kan anses hindra det 
rörliga friluftslivet. Myndighetsnämnden bedömer att de tänkta byggnaderna inte hindrar 
allmänheten från att röra sig fritt i strandområdet. Tvärtom, i och med att inhägnaden 
norr om bäcken flyttas mot Boarpsvägen, frigörs den norra sidan av bäcken så att 
allmänheten fritt kan röra sig på båda sidor om bäcken.  Det kan därmed konstateras att 
byggnationen inte inverkar på strandskyddets syften.

Avståndet till befintlig bebyggelse är inte större än att det kommer att upplevas som en 
naturlig del av befintliga bebyggelser, gårdar och komplementbyggnader.

Den tänkta byggnationen ska anläggas vid en väg där det redan idag finns framdraget 
nödvändiga installationer exempelvis i form av kommunalt vatten och avlopp. 
Myndighetsnämnden anser att det är viktigt att landsbygden kan utvecklas, speciellt i 
områden som redan idag är försedda med kommunalt vatten och avlopp. Det är 
dessutom av vikt att god åkermark så långt möjligt sparas för foder- och 
livsmedelsproduktion.

Den sökta åtgärden kan omöjligt påverka totalförsvaret.

Sammantaget bedömer Myndighetsnämnden att platsen för de tänkta byggnaderna är väl 
valda och att det utifrån ovanstående motivering finns skäl att lämna dispens från 
strandskyddsbestämmelserna på aktuell plats

Myndighetsnämnden beslutar vidare 

att ta ut en avgift för handläggningen av detta beslut om 2820 kr enligt fastställd taxa för 
myndighetsnämndens verksamhet. Faktura skickas separat, 

att upplysa sökanden om att myndighetsnämnden måste skicka alla beslut om dispens 
från strandskyddet till länsstyrelsen som i sin tur prövar beslutet för att se att 
kommunen har fattat ett korrekt beslut (så kallad överprövning). Efter att beslutet har 
registrerats hos länsstyrelsen ska de inom tre veckor ha fattat beslut ifall den vill 
överpröva kommunens beslut.  Länsstyrelsen kan godkänna beslutet, ändra i det eller 
helt upphäva det. Länsstyrelsens skickar sitt beslut om överprövning till er/ert ombud 
och myndighetsnämnden. Ni kan inte överklaga länsstyrelsens beslut att överpröva 
myndighetsnämndens beslut. (19 kap 3 b § miljöbalken) samt

att upplysa sökanden om att ni påträffar fornlämningar i samband med markarbeten ska 
ni omedelbart avbryta arbetet och meddela Länsstyrelsen.  Fornlämningar kan 
uppträda som mörkfärgade gropar, eldstäder, sotfärgade jordlager med mera. (2 kap. 
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lagen (1988:950) om kulturminnen med mera). En strandskyddsdispens befriar er 
heller inte från andra skyldigheter enligt miljöbalken eller annan lagstiftning.

____

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om 
att inte ompröva delegationsbeslut fattat 11 januari 2018. 

____

Beslutet expedieras till:
Advokat Bengt Andersson AB, att Bengt Andersson, Bogseraregatan 4, 252 67 Helsingborg 
(sökandens ombud)

Kopia till: Länsstyrelsen i Skåne; skane@lansstyrelsen.se (inkl samtliga handlingar ur diariet)

mailto:skane@lansstyrelsen.se
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MYN § 15                  Dnr   MYN 2018/16

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad – Mardal 5:5 - 
ärende på bordet

Ärendebeskrivning
Miljö och bygg har sedan 2016 fått in klagomål från boende i området kring aktuell 
fastighet. Myndighetsnämnden har, genom delegationsbeslut, förelagt  
med vite att bland annat bekämpa skadedjur, främst råttor på fastigheten Mardal 5:5. 
Kock har även förelagts att skicka in en åtgärdsplan. Problemet med skadedjur har nu 
börjat sprida sig till andra fastigheter i bygden. 

Nya klagomål och uppdateringar från boende i området har inkommit löpande. 
Fastighetsägaren har inte hört av sig. 

Miljö och bygg har kontaktat skadedjurbekämpare som bedömer att problemet med 
skadedjur i området är stort och att åtgärder måste genomföras på aktuell fastighet för 
att problemet ska kunna åtgärdas.

Eftersom fastighetsägaren inte tidigare följt nämndens föreläggande och inte heller går 
att nå föreslår Miljö och bygg att Myndighetsnämnden beslutar att vidta åtgärder på 
fastighetsägarens bekostnad. Åtgärderna består i dels av bekämpning av råttorna och 
dels borttagande av gödsel och gammalt spannmål.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande miljö och bygg daterat den 14 februari 2018
Fotobilaga 2018-01-09

Yrkanden 
Anders Bengtsson (EP) yrkar bifall till förslag till beslut. Tomas Fjellner (M), Karl-Otto 
Rosenqvist (MP), Sven Dahlberg (S) och Pontus Myrenberg (SD) instämmer. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med skadedjuren på fastigheten Mardal 5:5 
måste vidtas. Åtgärderna, som specificeras nedan, ska ske på , 
personnr. , bekostnad. Detta beslut har fattats med stöd av 26 kap. 18 § 
miljöbalken samt
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att uppdra åt miljö- och byggchefen att ingå avtal med Nomor om att på fastigheten 
Mardal 5:5 genomföra följande åtgärder:
 Föra bort de spannmålsrester som finns tillgängliga för råttorna samt
 vidta de åtgärder som behövs för att bekämpa råttbeståndet på fastigheten,

_____

Beslutet expedieras till:
, 262 93 Ängelholm (inkl besvärshänvisning)

Kopia:  Höganäs




