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Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 16                        

Val av justeringspersoner

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

_____ 
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Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 17                        

Godkännande av föredragningslista
 

 Beslut
 Föredragningslistan godkänns utan ändringar.

 

 _______
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MYN § 18                  Dnr   MYN 2018/15

Informationsärenden myndighetsnämnden den 22 mars 2018

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

Pernilla Fahlstedt, verksamhetschef Miljö och bygg, Rune Liljenberg, miljöchef, samt Anna 
Olsson, miljöinspektör, informerar nämnden om följande ärenden:

Uppföljning
 Ekonomisk uppföljning februari 2018

Allmänna frågor
 Studieresa 31 maj
 Rapport, tillsyn enskilda avlopp 
 LONA-bidrag beviljat 

Återkoppling ärenden
 Lunnamöllans uteförskola 
 Fjärilen 9 
 Mardal 5:5 
 Lerbäckshult 1:3 
 Höja 43:1 
 Klitterhus 
 Vejby 15:87 
 Kyrkogårdsen 7:71 
 P-norm 
 Lansering engelholm.se 5 juni
 ATOM
 Ersättningsprogram för Ecos
 Barium
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Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att notera informationen. 

_____
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Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 19                  Dnr   MYN 2018/19

Godkännande av rapport om genomförd intern kontroll för 
verksamhetsåret 2017

Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden har den 25 augusti 2016 beslutat om en intern kontrollplan för 
Myndighetsnämnden för verksamhetsåret 2017.

Den interna kontrollen har genomförts och resultatet rapporteras nu tillbaka till nämnden.

Den interna kontrollen som utförts för verksamhetsåret 2017 visar att verksamheten till 
största delen genomfört sin verksamhet på ett sätt som stämmer med verksamhetens uppdrag. 
Inom tre områden kan vi dock se att det funnits vissa brister. Samtliga dessa brister beror på 
personalomsättning och har hanterats.  

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-03-06
Rapport över intern kontroll 2017
Intern kontrollplan för 2017

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

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att godkänna rapporten och lägga den till handlingarna.

_____

Beslutet expedieras till:
Uppdrag Samhälle 
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Sammanträdesdatum 2018-03-22

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 20                  Dnr   MYN 2018/20

Yttrande gällande ansökan om tillstånd enligt lagen om 
kontinentalsockeln för uttag av sand i Skälderviken, Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har hos Sveriges geologiska undersökning (SGU) ansökt om tillstånd 
för uttag av sand enligt lag (1966:314) om kontinentalsockellagen. Sökande yrkar på att få 
möjlighet att ta ut totalt 340 000 m3 sand på ett område i Skälderviken, antingen hela volymen 
på en gång eller uppdelat på tre olika tillfällen under en tioårsperiod. Sanden som tas upp från 
allmänt vattenområde kommer att användas för att motverka den pågående stranderosionen i 
områdena vid Havsbaden och Vejbystrand och för att förhindra erosion samt genombrott av 
sanddynerna med översvämning som riskerar att påverka infrastrukturen.

Den tilltänkta sandtäkten är ett 800m x 2500m stort område som är beläget i södra delen av 
Skälderviken mellan Svanshall i Höganäs kommun och Ängelholms havsbad (se karta 1). 
Botten i området är flackt och djupet varierar mellan 9 och 12 m. Avsikten är att ta ut sand ner 
till 0,5 meters djup med tekniken släpsugmuddring. Sanden sugs in i ett rör som är 1-3 meter i 
diameter och som släpas efter ett fartyg. 

Myndighetsnämnden har fått ärendet på remiss av SGU och har fått tillfälle att yttra sig över 
ansökan, miljökonsekvensbeskrivning, kommunens kompletteringar och bemötande av 
inkomna remissinstansers synpunkter. 

Miljö och byggs bedömning är att alternativa lokaliseringar för uttag av sand inte har utretts på 
ett sådant sätt att de går att göra en ekonomisk och miljömässig jämförelse med att ta sand 
från befintliga marina sandtäkter exempelvis i Danmark. Trots vikten av att strandfodring kan 
ske är Miljö och bygg därför tveksamma till sanduttag i området.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande, daterat 2018-03-05
2. Karta 1 – över föreslaget sanduttagsområde, daterad 2016-06-20
3. Karta 2 – över beslutat Natura-2000 område för tumlare 
4. Ansökan, daterad 2016-06-07
5. Utdrag ur miljökonsekvensbeskrivningen, MKB – sammanfattning, daterat 2016-04-20



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
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Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Ajournering
Ajournering begärs och verkställs, 16.25.

Yrkanden 
Sven Dahlberg (S) yrkar bifall till förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande. Karl-Otto 
Rosenqvist (MP) instämmer i yrkandet. 

Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till eget förslag till beslut som lyder enligt följande: 
Myndighetsnämnden har ingen erinran mot att tillstånd medges enligt kontinentalsockellagen. Staffan 
Broddesson (C), Anders Bengtsson (EP), Nicklas Oddson (KD), Martin Märgelbrink (L) och 
Anders Ingvarsson (SD) instämmer i yrkandet. 

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Sven Dahlbergs (S) med fleras yrkande om 
bifall till förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande, dels bifall till Tomas Fjellners (M) med fleras 
yrkande. Ordförande finner att myndighetsnämnden beslutar att bifalla Sven Dahlbergs (S) 
med fleras yrkande. 

Omröstning begärs och verkställs med JA-röst för bifall till Sven Dahlbergs (S) med fleras 
yrkande, NEJ-röst för bifall till Tomas Fjellners (M) med fleras yrkande. Omröstningen 
utfaller med 5 JA-röster och 8 NEJ-röster. 

Namn Ja Nej Avstår
Anders Bengtsson (EP) X
Tomas Fjellner (M) X
Bengt Bengtson (S) X
Christian Hedman (S) X
Sven Dahlberg (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X 
Martin Märgelbrink (L) X
Staffan Laurell (M) X
Anders Davidsson (M) X
Staffan Broddesson (M) X
Nicklas Oddson (KD) X
Anders Ingvarsson (SD) X
Lars-Olle Tuvesson (S) X

5 8
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Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar:

att inte ha någon erinran mot att tillstånd medges enligt kontinentalsockellagen. 

_____

Beslutet expedieras till:
SGU
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Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 21                  Dnr   MYN 2017/54

Ängelholm 5:58 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
komplementbyggnad samt ombyggnation till 2 lägenheter

Ärendebeskrivning
Ärendet avsåg från början tillbyggnad av komplementbyggnad samt ombyggnation till två 
lägenheter. Under handläggningens gång har bygglovet ändrats till ändrad användning.

Miljö- och bygg föreslår att ansökan om bygglov avvisas då sökanden, trots ett flertal begäran 
om kompletteringar, mail och samtal, samt föreläggande (2017-11-16) inte skickat in tillräckligt 
underlag för att kunna bedöma om det är möjligt att lämna bygglov.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtandedaterat, daterat 2018-03-16
Komplettering, inkommen 2018-01-10, 2018-01-23, 2018-02-02, 2018-02-23 samt 2018-03-15
Remissvar (Räddningstjänsten), inkommen 2018-02-27
Tillgänglighetsgranskning, inkommen 2017-01-25
Ansökan om lov, inkommen 2016-09-23, kompletterad med situationsplan inkommen 
2016-11-30

Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till ansökan om bygglov inkommen till myndighetsnämnden 
den 23 september 2016 enligt Plan- och bygglagen 9 kap § 31, att samtidigt lämna startbesked 
enligt Plan- och bygglagen 10 kap § 23 och slutbesked enligt Plan- och bygglagen 10 kap § 34 
enligt ansökan om tillbyggnad. Staffan Broddessson (C), Martin Märgelbrink (L), Anders 
Ingvarsson (SD) och Anders Bengtsson (EP) instämmer i yrkandet.  

Bengt Bengtson (S) yrkar bifall till förslag enligt tjänsteutlåtande om att avvisa ansökan enligt 
Plan- och bygglagen 9 kap § 22. Karl-Otto Rosenqvist (MP) instämmer i yrkandet.  

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Bengt Bengtsons (S) med fleras yrkande om 
bifall till förslag till beslut enligt tjänsteutlåtande enligt PBL 9:22, dels bifall till Tomas Fjellners 
(M) med fleras yrkande enligt PBL 9:31, 10:23 och 10:34. Ordförande finner att 
myndighetsnämnden beslutar att bifalla Bengt Bengtsons (S) med fleras yrkande. 
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Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs och verkställs med JA-röst för bifall till Bengt Bengtsons (S) med fleras 
yrkande, NEJ-röst för bifall till Tomas Fjellners (M) med fleras yrkande. Omröstningen 
utfaller med 5 JA-röster och 8 NEJ-röster. 

Namn Ja Nej Avstår
Anders Bengtsson (EP) X
Tomas Fjellner (M) X
Bengt Bengtson (S) X
Christian Hedman (S) X
Sven Dahlberg (S) X
Karl-Otto Rosenqvist (MP) X 
Martin Märgelbrink (L) X
Staffan Laurell (M) X
Anders Davidsson (M) X
Staffan Broddesson (M) X
Nicklas Oddson (KD) X
Anders Ingvarsson (SD) X
Lars-Olle Tuvesson (S) X

5 8

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att bevilja ansökan om bygglov inkommen till myndighetsnämnden den 23 september 
2016 enligt Plan- och bygglagen 9 kap § 31,

att samtidigt lämna startbesked enligt Plan- och bygglagen 10 kap § 23, samt

att lämna slutbesked enligt Plan- och bygglagen 10 kap § 34 enligt ansökan om 
tillbyggnad. 

_____

Reservation
Socialdemokraterna och Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.

_____

Beslutet expedieras till:
Sökanden (beslut, bilagor och handlingar)
Kontrollansvarig (beslut och eventuella bilagor som tillhör beslutet)
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Sammanträdesdatum 2018-03-22

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 22                  Dnr   MYN 2018/21

Ärrarp 24:4 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av flerbostadshus 
med 27 lägenheter

Ärendebeskrivning
Ansökan gällande nybygge av flerbostadshus med 27 lägenheter enligt BoKlok koncept har 
inkommit till bygglovseneheten. Nybyggnationen är så pass omfattande att ärendet ska 
behandlas på myndighetsnämndens sammanträde.

Byggnationen följer bestämmelserna i detaljplanen. Miljö och bygg föreslår därför att bygglov 
lämnas.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-03-21
Nybyggnadskarta, inkommen 2018-03-15
Situationsplan, inkommen 2018-03-15 
Remissyttrande NSR, inkommen 2018-03-13 
Remissyttrande Räddningstjänst, inkommen 2018-03-12 
Remissyttrande miljö, inkommen 2018-03-09 
Remissyttrande trafik, inkommen 2018-03-07 
Sektionsritning, inkommen 2018-02-26
Översiktskarta, inkommen 2018-02-26 
Fasadillustration, inkommen 2018-02-21
Fasadritningar, inkommen 2018-02-05
Ansökan, inkommen 2018-02-05
Bullerutredning, till DP 1094 Trafikbuller 2014-06-05

Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till förslag till beslut att medge bygglov enligt Plan- och 
bygglagen 9 kap § 30 då åtgärderna inte avviker ifrån bestämmelserna. Anders Bengtsson (EP), 
Staffan Broddesson (C), Christian Hedman (S), Martin Märgelbrink (L), Karl-Otto Rosenqvist 
(MP) och Anders Ingvarsson (SD) instämmer i yrkandet. 
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Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att medge bygglov enligt Plan- och bygglagen 9 kap § 30 då åtgärderna inte avviker ifrån 
bestämmelserna.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamheten för miljö- och bygg
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MYN § 23                  Dnr   MYN 2018/22

Initiativärende från Karl-Otto Rosenqvist (MP) gällande uppdaterad 
policy för solceller

Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden har den 15 mars 2018 mottagit ett initiativärende från Karl-Otto 
Rosenqvist (MP) gällande ambition att minska beroendet av fossila energikällor genom att 
underlätta för den som vill producera egen förnybar energi. Avsikten med initiativärendet är 
att ge Huvuduppdrag Samhälle i uppdrag att ta fram ett förslag till ny eller uppdaterad policy 
som befriar från kravet på bygglov när man sätter upp solceller som ligger i samma plan som 
taket så långt det är möjligt. 

Beslutsunderlag
Skriftligt initiativärende, inkommen 2018-03-15

Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till att överlämna ärendet till Huvuduppdrag Samhälle för 
beredning. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att överlämna ärendet till Huvuduppdrag Samhälle för beredning. 

_____

Beslutet expedieras till:
Huvuduppdrag Samhälle 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-03-22

Myndighetsnämnden
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MYN § 24                  Dnr   MYN 2018/13

Anmälan av delegeringsbeslut februari 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 2018-02-01 – 
2018-02-28 gällande: 
a) Miljöenheten 
b) Bygglovsenheten
c) Bostadsanpassningsbidrag
d) Lokala trafikförordningar (LTF)

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-02-01 – 2018-0-28 till
handlingarna. 

_____
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Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 25                  Dnr   MYN 2018/14

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut

Ärendebeskrivning

a. Slutligt beslut från Mark- och miljödomstolen 2018-02-02 dnr P 542-18 gällande 
överklagande av byggnation på fastigheten Rånocken 17.

b. Länsstyrelsens beslut 2018-03-02 dnr 403-32373-17 gällande överklagande av beslut om 
bygglov för ändrad användning till vårdboende och tillbyggnad på fastigheten Höja 43:1.

c. Länsstyrelsens beslut 2018-03-06 dnr 403-35058-17 gällande överklagande av beslut om 
tidsbegränsat bygglov på fastigheten Ängelholm 5:16.

d. Mark- och miljödomstolens dom 2018-02-16 i mål M 4473-17 gällande utdömande av 
vite på fastigheten Ingelstorp 2:7. 

e. Länsstyrelsens beslut 2018-03-07 dnr 526-6392-18 gällande strandskyddsdispens för 
nybyggnad av ett enbostadshus och stall/förråd på fastigheten Lerbäckshult 1:3. 

f. Länsstyrelsens beslut 2018-02-15 dnr 526-975-18 gällande strandskyddsdispens för 
ombyggnad av gång- och cykelbro över Rössjöholmsån på fastigheten Luntertun 1:1. 

g. Länsstyrelsens beslut 2018-02-15 dnr 505-26713-17 gällande klagomål på fukt och mögel 
på fastigheten Svetsaren 1. 

_______
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