
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Sammanträdesrum Grå, 2018-08-30, kl. 14:00-17:45

Beslutande: Lars-Olle Tuvesson (S)
Anders Bengtsson (EP)
Tomas Fjellner (M)
Anders Davidsson (M)
Staffan Laurell (M)
Staffan Broddesson (C) ersätter Hans-Åke Jönsson (C)
Rune Malmborg (KD) ersätter Anita Rosén (L)
Bengt Bengtson (S)
Åsa Larsson (S) t o m § 61 
Karl-Otto Rosenqvist (MP)
Nicklas Oddson (KD)
Anders Ingvarsson (SD)
Sven Dahlberg (S)
Christian Hedman (S) ersätter Åsa Larsson fr o m § 62
 

Ersättare: Fredrik Thörning (M)
Alf Carlsson (M)
Erika Henningsson (M)
Magnus Jonsson (S)
Pontus Myrenberg (SD)
Johnny Henrysson (EP)
Jessica Klingvall (S)
Christian Hedman (S) 

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt (TJM)
Eva Sturesson (TJM)
Johan Maniet (TJM)
Rune Liljenberg (TJM)
Erik Hjort (TJM)
Gunnel Persson (TJM)
Aino Ruusuvuori (TJM)
Emilie Larsson (TJM)
Agneta Ragnvid (TJM)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Utses att justera: Tomas Fjellner, Bengt Bengtson Paragrafer: 56-65

Sekreterare ___________________________________________________
Agneta Ragnvid

Ordförande ___________________________________________________
Lars-Olle Tuvesson

Justerare ___________________________________________________
Tomas Fjellner                                   Bengt Bengtson
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-08-30

Datum för anslags uppsättande: 2018-09-12

Datum för anslags nedtagande: 2018-10-04

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, Ängelholms Stadshus

Underskrift ____________________________________________________
                           Agneta Ragnvid
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

56 Upprop 5

57 Val av justeringspersoner 6

58 Godkännande av föredragningslista 7 - 8

59 Informationsärenden MYN 2018 2018/15 9

60 Taxa för prövning och tillsyn inom alkohollagens område 2018/43 10

61 Ansökan om lagring av avfall inför återanvändning för 
byggnads- och anläggningsändamål på fastigheten 
Skörpinge 94:1

2018/44 11 - 
12

62 Ändring av delegation avseende resterande objekt inom 
bryggprojektet i Rönne å

13 - 
14

63 Önskemål om information kopplat till bygglovsärende på 
fastigheten Ängelholm 5:16

15

64 Anmälan av delegeringsbeslut till MYN 2018 2018/13 16

65 Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut 2018/14 17
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 56                    

Upprop

Upprop sker.

Nya medarbetare presenterar sig:
Gunnel Persson
Aino Ruusuvuori
Emilie Larsson
   
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 57                     

Val av justeringspersoner

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

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 58                    

Godkännande av föredragningslista

Förslag angående ärenden
Förslag från Tomas Fjellner (m) på ny punkt 6 b i dagordningen: Att ändring av 
delegationsordningen ska göras avseende att beslut ska fattas i nämnden gällande de bryggor 
inom bryggprojektet för Rönne å som ännu inte fått förelägganden.

SD (Anders Ingvarsson) lämnar in skriftligt initiativärende gällande Ängelholm 5:16.

Ajournering begärs och verkställs, 15:50-15:55

Beslut angående ärenden
Nämnden beslutade i enighet att införa följande punkter i dagordningen:
6b (ny punkt) Ändring av delegation avseende resterande objekt inom bryggprojektet 
i Rönne å. 
6c (ny punkt) Önskemål om information kopplat till bygglovsärende på fastigheten 
Ängelholm 5:16 

------

Förslag angående informationsärende
EP, Anders Bengtsson, Förslag gällande punkt 5, taxa alkohollagen, föreslår att ärendet 
behandlas som ett informationsärende vid detta sammanträde.

Yrkanden
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar om att ärendet ska tas för behandling idag.
Tomas Fjellner (M) yrkar om att ärendet ska tas som information.
Staffan Broddesson (C) och Anders Ingvarsson (SD) instämmer i yrkandet från Tomas 
Fjellner.

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels bifall till att ärendet skall behandlas som ett 
beslutsärende, dels bifall till att ärendet skall vara ett informationsärende 
Ordföranden finner att myndighetsnämnden bifaller att ärendet skall behandlas.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Omröstning begärs och verkställs. 
Ja-röst för att ärendet skall behandlas som ett beslutsärende
Nej-röst för att ärendet skall vara ett informationsärende
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
Rune Malmborg (KD) X
Staffan Laurell (M) X
Anders Davidsson (M) X
Staffan Broddesson (C) X
Nicklas Oddson (KD) X
Anders Ingvarsson (SD) X
Lars-Olle Tuvesson (S) ordf X
Resultat 5 8

Beslut angående informationsärende
Efter omröstning beslutas det att punkt 5 blir ett informationsärende

Beslut dagordning
Därefter godkänns dagordningen med ovanstående ändringar.

  
_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 59                  Dnr   MYN 2018/15

Informationsärenden MYN 2018

- Eva Sturesson informerade om nya förvaltningslagen
- Johan Maniet informerade om ändringar i PBL
- Informationen om bryggprojekt flyttades till ärende 6b
- Pernilla Fahlstedt informerade om verksamheten miljö och bygg

Ekonomisk uppföljning
Svar på inkomna frågor
Information om aktuella ärenden

- Erik Hjorth informerade om ärendet gällande skyltarna vid E6: an

  
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att notera informationen

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 60                  Dnr   MYN 2018/43

Taxa för prövning och tillsyn inom alkohollagens område

Rune Liljenberg informerar om taxa för prövning och tillsyn inom alkohollagens område.
 
Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att notera informationen.

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 61                  Dnr   MYN 2018/44

Ansökan om lagring av avfall inför återanvändning för byggnads- 
och anläggningsändamål på fastigheten Skörpinge 94:1

Ärendebeskrivning
 har lämnat in en anmälan om mellanlagring av 10-20 000 m3 ickefarligt 

avfall inför återanvändning för byggnads- och anläggningsändamål på fastigheten 
Skörpinge 94:1.

Miljö och bygg föreslår att myndighetsnämnden förbjuder verksamheten då den inte 
bedöms uppfylla kraven i miljöbalken.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande daterad 2018-08-20
2. Anmälan inkl. karta daterad 2018-05-11
3. Komplettering inkl. karta daterad 2018-07-05
4. Yttrande från Trafikverket daterad 2018-07-13
5. Karta, bilaga att skicka med beslutet

Yrkanden 
Bengt Bengtsson (S) yrkar bifall till kontorets förslag
Tomas Fjellner (M), Karl-Otto Rosenqvist (MP), Anders Bengtsson (EP), 
Anders Ingvarsson (SD) instämmer i yrkandet.

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar: 

att förbjuda  (org. nr ) att bedriva anmäld verksamhet på 
fastigheten Skörpinge 94:1 i Ängelholms kommun. Beslutet fattas med stöd av 26 kap 9§ 
miljöbalken, samt med hänvisning till 3 kap 4§ och 2 kap 6§ miljöbalken,

att beslutet ska gälla omedelbart, även om det överklagas. Beslutet fattas med stöd av 
26 kap 26§ miljöbalken,

att debitera  (org. nr med 956 kronor x 10 timmar för 
handläggningen av ärendet i enlighet med den taxa kommunfullmäktige beslutat 
2017-11-20, § 282. Faktura sänds separat, samt
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att avgiftsbeslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas. Beslutet fattas med 
stöd av 9 kap 5§ förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken.

Myndighetsnämndens beslut kan överklagas, se bilaga.

_____

Beslutet expedieras till (inkl bilagor):
Sökanden, inkl delgivningskvitto
Närboende (se sändlista)
Trafikverket

Bilagor
Karta
Hur man överklagar
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 62                   

Ändring av delegation avseende resterande objekt inom 
bryggprojektet i Rönne å

Ärendebeskrivning
Rune Liljenberg informerar om bryggprojektet.
  
Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar att ändring av delegationsordningen ska göras avseende att beslut 
ska fattas i nämnden gällande de bryggor inom bryggprojektet för Rönne å som ännu inte fått 
förelägganden.

Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar avslag på Tomas Fjellners förslag.  
                      
Åsa Larsson (S) yrkar att ärendet skickas till förvaltningen för beredning till kommande 
nämnd.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till yrkande att skicka ärende åter till 
förvaltningen, dels bifall till förslag att fatta beslutet under sittande möte. Ordföranden finner 
att myndighetsnämnden bifaller yrkandet om att skicka ärendet åter till förvaltningen. 

Omröstning begärs och verkställs. 
Ja-röst för att skicka ärendet åter till förvaltningen.
Nej-röst för att fatta beslutet under sittande möte. 
Omröstningen utfaller med 5 Ja-röster och 8 Nej-röster enligt tabell nedan.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

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
Rune Malmborg (KD) X
Staffan Laurell (M) X
Anders Davidsson (M) X
Staffan Broddesson (C) X
Nicklas Oddson (KD) X
Anders Ingvarsson (SD) X
Lars-Olle Tuvesson (S) ordf X
Resultat 5 8

Ordförande ställer därefter proposition på dels bifall till yrkandet om återtagen delegation och 
dels avslag på yrkandet. Ordföranden finner att myndighetsnämnden bifaller yrkandet om 
ändrad delegation.

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att ändra delegationsordningen ska göras avseende att beslut ska fattas i nämnden  
 gällande de bryggor inom bryggprojektet för Rönne å som ännu inte fått 
 förelägganden.

Reservationer
Miljöpartiet de gröna reserverar sig mot beslutet att myndighetsnämnden ska återta 
delegationen för de återstående strandskyddsdispenserna för bryggor i Rönne å såsom 
Moderaterna föreslår.
Vi kan ställa oss bakom att nämnden får upp nya ärenden av samma typ men genom att gripa 
in mitt under ett pågående projekt riskerar vi att dessa ärenden bedöms på ett annat sätt än de 
som redan avslutats inom ramen för projektet vilket åsidosätter likabehandlingsprincipen.
Moderaterna menar att bryggorna kan anses ha godkänts av kommunen i och med att de finns 
med i det så kallade bryggregistret men i avtalen står det att bryggägarna förbinder sig att söka 
strandskyddsdispens så de som inte gjort det har alltså inte uppfyllt sitt åtagande. För 
Miljöpartiet är det en självklarhet att alla bryggor ska vara lagliga och för att bibehålla 
rättssäkerheten anser vi att bedömningen fortsatt ska ligga på delegation.

Socialdemokraterna reserverar sig för eget förslag.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 63                     

Önskemål om information kopplat till bygglovsärende på 
fastigheten Ängelholm 5:16

Ärendebeskrivning
Begäran om information rörande ärende på fastigheten Ängelholm 5:16.
 
Yrkanden 
Anders Ingvarsson (SD) yrkar att förvaltningen inkommer med en skriftlig redogörelse för 
turerna i aktuellt ärende, se bilaga. SD tar bort att-sats 2 då ärendet är överklagat och därmed 
inte längre kan omprövas av MYN.

Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar avslag på att-sats 1 i SD:s skrivelse

Tomas Fjellner (M) yrkar på att det tas fram en skriftlig redovisning till nästa sammanträde.

Karl-Otto Rosenqvist (MP) tar tillbaka sitt yrkande

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar enhälligt

att på nästa nämndsammanträde få skriftlig information redovisad.

_____

Bilaga
SD skrivelse ”Initiativärende angående delegationsärende för Ängelholm 5:16”
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 64                  Dnr   MYN 2018/13

Anmälan av delegeringsbeslut till MYN 2018

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

Beslutsunderlag
Delegationslistor med beslut fattade enligt delegationsordning under tiden 2018-06-01 – 2018-
07-30 gällande:
a) Bygglovsenheten 
b) Lokal trafikförordningar (LTF)
c) Miljöenheten 
d) Parkeringstillstånd
e) Serveringstillstånd

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-06-01 – 2018-07-30 till 
 handlingarna

_____
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-08-30

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 65                  Dnr   MYN 2018/14

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut

Ärendebeskrivning
a. Länsstyrelsens beslut 2018-07-05, dnr 403-19071-2018, gällande överklagande av beslut 

om att inte ingripa mot gatubelysning på fastigheten Ängelholm 5:16, Kullavägen.
 Länsstyrelsen avslår överklagandet.

b. Mark- och miljödomstolens dom 2018-07-04, mål nr P 4158-17, gällande ansökan om 
utdömande av vite gällande vidta rättelse genom att riva olovliga tillbyggnader och en 
komplementbyggnad på fastigheten Ängelholm 3:128, Sibirienvägen 7 F.
Mark- och miljödomstolen avslår ansökan.

c. Mark- och miljödomstolens dom 2018-06-21, mål nr P 4256-17, gällande bygglov för 
nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Hjärnarp 1:39, Rantzows väg 3; nu 
fråga om avvisning av överklagande. 
Mark- och miljödomstolen avvisar överklagandet samt yrkandena om inhibition och 
återställande av försutten tid.

d. Mark- och miljödomstolens dom 2018-06-28, mål nr P 2258-18, gällande bygglov för 
plank på fastigheten Fendern 4, Fäladsvägen 29. 
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

e. Mark- och miljödomstolens dom 2018-06-18, mål nr P 2371-18, gällande bygglov för 
ändrad användning av garage till bostad på fastigheten Bonde 10, Sommarvägen 34.
Mark-och miljödomstolen avvisar yrkande om rättelseföreläggande samt i övrigt avslår 
domstolen överklagandet.

  _____
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