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Plats och tid:    Sammanträdesrum Grå, 2018-09-27, kl. 14:00-17-30 
 
Beslutande: Lars-Olle Tuvesson (S) 

Tomas Fjellner (M), jäv §§ 73-74 
Johnny Henrysson, ersätter Anders Bengtsson (EP), jäv §§ 73-74 
Sven Dahlberg (S) 
Bengt Bengtson (S) 
Åsa Larsson (S), jäv §§ 72-74 
Anders Davidsson (M) 
Staffan Laurell (M) 
Hans-Åke Jönsson (C) 
Anita Rosén (L) 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) 
Nicklas Oddson (KD) 
Pontus Myrenberg (SD), ersätter Anders Ingvarsson (SD) 
Christian Hedman (S), ersätter Åsa Larsson (S) i §§ 72-74 
Magnus Jonsson (S), ersätter Johnny Henrysson (EP) i §§ 73-74 
Erika Henningsson (M), ersätter Tomas Fjellner (M) i §§ 73-74 

 
Ersättare: Jessica Klingvall (S) 

Christian Hedman (S), §§ 66-71, 75-77 
Magnus Jonsson (S), §§ 66-72, 74-77 
Fredrik Thörning (M) 
Erika Henningsson (M), §§ 66-73, 75-77 
Staffan Broddesson (C) 
Rune Malmborg (KD) 
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Johan Maniet, bygglovschef  
Rune Liljenberg, miljöchef  
Noor Jabbar, byggnadsinspektör 
Rose-Marie Stigsdotter 
Therese Svitzer, bygglovshandläggare 
Arjana Nikqi, nämndsekreterare 
 
 

 
Utses att justera:  Tomas Fjellner §§ 66-72, 75-77, Bengt Bengtson  
 Anders Davidsson §§ 73-74  
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Myndighetsnämnden 

 

   
 

Sekreterare  ___________________________________________________ 
 Arjana Nikqi  
 

Ordförande ___________________________________________________ 
 Lars-Olle Tuvesson 
 

Justerare ___________________________________________________ 
 Tomas Fjellner §§ 66-72, 75-77, Bengt Bengtson 
 Anders Davidsson §§ 73-74 

 
ANSLAG/BEVIS 

 
Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag 
 
Organ:  Myndighetsnämnden 
 
Sammanträdesdatum:  2018-09-27 
 
Datum för anslags uppsättande: 2018-10-10 
 
Datum för anslags nedtagande: 2018-11-01 
 
Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, Ängelholms Stadshus 
 
Underskrift ____________________________________________________ 

                            Arjana Nikqi  
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66 Val av justeringspersoner   

67 Godkännande av föredragningslista   

68 Informationsärenden MYN 2018 2018/15  

69 Ny taxa för serveringstillstånd 2018/45  

70 Förslag till budget för myndighetsnämnden 2019 samt plan för 
2019 - 2021 

2018/46  

71 Önskemål om skriftlig information, Ängelholm 5:16 2018/49  

72 Uttag av sand i Skälderviken, Ängelholms kommun 2018/47  

73 Fjärilen 9, bygglov för bullerplank 2018/50  

74 Fjärilen 9, klagomål på trafikbuller 2018/48  

75 Össjö 26:14, bygglov för vindkraftverk 2018/51  

76 Anmälan av delegeringsbeslut jun-aug 2018 2018/13  

77 Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MYN 2018 2018/14  

 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 66

Val av justeringspersoner

Tomas Fjellner (M) och Bengt Bengtson (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet, 9 
oktober 2018 kl. 13.00.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 67

Godkännande av föredragningslista

Myndighetsnämnden godkänner föredragningslistan.

______



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 68          Dnr   MYN 2018/15

Informationsärenden MYN 2018

Rose-Marie Stigsdotter, miljöinspektör, informerar nämnden vad gäller Årsrapport för 
Ängelholms kommun 2017 – Kontroll av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne. 

Pernilla Falstedt, verksamhetschef Miljö och bygg, informerar nämnden om följande ärenden:
 Ekonomisk uppföljning, augusti 2018

Inkomna frågor:

Skillinge 1:149
- Beslut vid vite 2016-08-25. Delgiven 2017-03-09
- Status: inget har hänt på fastigheten

Vilhelmsfält 1:52
- Beslut vid vite 2014-05-27
- Utdömande av viten 2015-2018. Totalt utdömt 320 tkr. Senaste beslut 2018-08-24. Inget 

betalt i juli 2018.
- Status: Byggnad två är riven

Nästa steg
- Tillsyn och utdömande av vite Skillinge 1:149
- Utredning ersättningsskyldighet
- Ev åtgärd på fastighetsägarens bekostnad

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att notera informationen. 

_______
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Sammanträdesdatum 2018-09-27  

 
 
Myndighetsnämnden 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
MYN § 69                   Dnr   MYN 2018/45 
 
Ny taxa för serveringstillstånd 
 
Ärendebeskrivning 
Verksamheten för Miljö och bygg har tagit fram ett förslag till ny taxa för prövning och tillsyn 
inom alkohollagens område. Kostnadstäckningen beräknas öka från ca 30 % till ca 41 % efter 
taxeändringarna.  

Dagens låga kostnadstäckning visar på att de nuvarande avgifterna inom verksamhetsområdet 
inte motsvarar det tillsynsbehov som finns. För att avgiftsuttaget ska stå i proportion till 
tillsynsbehovet föreslås därför en ny modell för beräkning av tillsynsavgifter samt ändringar i 
vissa av de fasta avgifterna för prövning och handläggning. Den totala budgetförstärkningen 
uppskattas till ca 190 tkr. 

 
Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 2018-09-14 
2. Förslag till ny taxa 

i. Taxa för prövning och tillsyn inom alkohollagens område 
ii. Taxebilaga 

3. Tabell över föreslagna ändringarna i tillsynsavgifter för kommunens serveringsställen 
4. Behovsutredning inför tillsynsplan 2019 
5. Tabell över större förändringar i prövnings- och anmälningsavgifter 
6. Jämförelse med andra kommuners avgifter 

i. Avgifter för handläggning 
ii. Tillsynsavgifter 

 
Yrkanden  
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar att framlagt taxeförslag angående kostnad för 
serveringstillstånd justeras från 16 till 20 timmar samt att man beaktar tillfälliga 
alkoholtillstånd.  
 
Åsa Larsson (S) yrkar bifall till före detta förslag till beslut, 45 %, samt att taxan ändras så att 
den årligen ökas tills full kostnadstäckning nåtts. Karl-Otto Rosenqvist (MP) instämmer i 
yrkandet.  
 
Ajournering 
Ajournering krävs och verkställs, 20 minuter.  
 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 2018-09-27  

 
 
Myndighetsnämnden 

 

 
 

  

 
 
 
Fortsättning yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar att ärendet återremitteras. Johnny Henrysson (EP), Hans-Åke 
Jönsson (C), Anita Rosén (L) och Pontus Myrenberg (SD) instämmer i yrkandet.  
 
Åsa Larsson (S) yrkar avslag på att ärendet återremitteras. Karl-Otto Rosenqvist (MP) 
instämmer i yrkandet.  
 
Propositioner och omröstning 
Ordförande ställer proposition på dels bifall till Tomas Fjellners (M) m.fl. yrkande, om att 
återremittera ärendet, dels bifall till Åsa Larssons (S) m.fl. yrkande, avslag på att ärendet 
återremitteras. Ordförande finner att myndighetsnämnden bifaller Åsa Larssons (S) m.fl. 
yrkande. 
 
Omröstning begärs och verkställs. JA-röst för avslag på återremiss och NEJ-röst för bifall till 
återremiss. Omröstningen utfallet med 5 JA-röster mot 8 NEJ-röster (enligt tabell nedan).  
 
Ledamöter Ja Nej 
Johnny Henrysson (EP)  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.  
 

 
Motivering 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 



 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  

 
Sammanträdesdatum 2018-09-27  

 
 
Myndighetsnämnden 

 

 
 

  

 
Myndighetsnämnden är positiv till att grunden för taxan justeras utifrån såld alkoholmängd 
istället för som idag verksamhetens omsättning. En justering av taxan ger bättre 
förutsättningar att utföra tillsyn där det som mest behövs. Myndighetsnämnden anser dock att 
taxan så långt möjligt bör harmoniseras med övriga kommuners taxa inom Familjen 
Helsingborg/ nordvästra Skåne. Förslag till ny taxa för serveringstillstånd ska därför 
återremitteras till Miljö och bygg för revidering. Nytt förslag till taxa bör tas upp i samband 
med budgetberedning inför 2020.  
 
______ 
 
 
Reservation 
Miljöpartiet reserverar sig mot beslutet att återremittera förslaget på taxa för serveringstillstånd. Förändringen 
av taxan är ett viktigt steg i att de verksamheter som är i behov av många inspektioner också bär kostnaderna 
för detta. I och med att taxan inte antogs nu så kommer handläggning och inspektioner av verksamheter som 
har serveringstillstånd för alkohol vara skattesubventionerad i hög grad även under 2019. 
 
Socialdemokraterna anser att förslag till taxa skulle tas idag, så den nya taxan kan börja gälla från och med 
1/1 2019. Det är inte skäligt att alla som betalar skatt ska fortsätta att subventionera yrkesmässiga 
verksamheter som säljer alkohol. Att inte anta taxan innebär att det saknas 190 000 i budgeten. Det hade 
varit en acceptabel ökning av självfinansieringsgraden till 45%. 
 
 
______ 
 
Beslutet expedieras till: 
Verksamheten för Miljö och Bygg  
 
 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 2018-09-27  

 
 
Myndighetsnämnden 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
MYN § 70                   Dnr   MYN 2018/46 
 
Förslag till budget för myndighetsnämnden 2019 samt plan för 
2019 - 2021 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har beslutat om nya budgetramar för åren 2019-2021. 
Myndighetsnämnden ska ta fram och lämna ett förslag till budget grundat på tilldelad ram. 
 
Föreslagen budget är lagt utifrån befintlig beslut om tilldelad ram och omfattar inte de förslag 
på förändringar som förts fram inför budget 2019.  
 
Förslag till budget inför 2019 samt plan för 2020 och 2021 har samverkats i lokal 
samverkansgrupp den 19 september 2018. De fackliga representanterna har den 27 september 
2019 lämnat in följande skrivning: 
 
”De fackliga representanterna framför följande synpunkter på förslag till budget 2019 samt 
plan för 2020 och 2021: 
 

- Att kostnadsposterna generellt inte bör minskas i förhållande till budget 2018. Istället 
borde verksamheten kompenseras med ökat rambidrag för ökade omkostnader i 
verksamheten. 

- De fackliga representanterna anser inte att kostnaderna för kompetensutveckling 
(utbildning) ska minskas. Det är viktigt att medarbetarna får möjlighet att utbilda sig och 
vara uppdaterade inom respektive område samt inom lagstiftningen och med de 
förändringar som sker. 

- De fackliga representanterna tolkar posten ”förändring av tjänst” som att det främst 
innebär förändring av den nuvarande administratör-tjänsten på miljöenheten, som 
arbetsgivaren vill göra om till en mer övergripande tjänst på Miljö och bygg. Detta leder 
till att kostnaderna ökar i jämförelse med nuläget. De fackliga representanterna anser att 
behovet av resurser bör ses över på hela Miljö och bygg för att tydliggöra vart behovet 
av resurser är som störst. 

- Rekrytering av bygglovschef förväntas ta tid. De fackliga representanterna anser att det 
är viktigt att tänka på att det insparade överskottet under tiden tjänsten är vakant 
används där behovet kommer att vara som störst, det vill säga på Bygglovsenheten. 
Frånvaron av bygglovschef innebär ökad arbetsbelastning och ansvar på medarbetarna 
på Bygglovsenheten. 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 2018-09-27  

 
 
Myndighetsnämnden 

 

 
 

  

 
- De fackliga representanterna anser inte att tre bilar ska minskas till två utan att 

kompensera med en annan hållbar lösning. Bilbehovet är stort i verksamheten och som 
de fackliga representanterna ser det kommer behovet att öka snarare än minska under 
2019. Arbetsgivaren har endast tittat på hur bilarna på Miljö och bygg används under 
2017 och 2018. De fackliga representanterna saknar underlag för hur tillgängliga bilarna i 
kommunens bilpool är och hur mycket dom redan idag bokas av medarbetare på Miljö 
och bygg. Ett ytterligare underlag som saknas är hur mycket privata bilar används i 
dagsläget. Miljöenheten och Bygglovseneheten har krav på sig att kunna rycka ut snabbt 
vid tillsynsärenden, vilket innebär att det måste finnas tillgängliga bilar för att 
medarbetarna ska kunna fullfölja vårt uppdrag. Alternativet med elcyklar är ingen hållbar 
lösning på grund av långa avstånd, att det är svårt att få med sig arbetsredskap, tidsbrist, 
väderförhållanden samt att inspektioner ofta görs av mer än en person.”  

 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  2018-08-09 
1. Budgetdokument inkl mål och kvalitetsdeklarationer  
2. Detaljering av budget för 2019 inkl kommentarer 
 
Yrkanden  
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till att anta förslag till beslut och begära utökad ram med 
190 000 kr.  
 
Ajournering 
Ajournering begärs och verkställs, 5 minuter.  
 
Fortsättning yrkanden 
Sven Dahlberg (S), för Socialdemokraternas räkning, avstår från beslut i detta ärende.  
 
Karl-Otto Rosenqvist (MP), för Miljöpartiets räkning, avstår från beslut i detta ärende.  
 
Johnny Henrysson (EP), Anita Rosén (L), Hans-Åke Jönsson (C) och Nicklas Oddson (KD) 
instämmer i Tomas Fjellners (M) yrkande om att anta förslag till beslut och begära utökad ram 
med 190 000 kr. 
 
Beslut 
Myndighetsnämnden beslutar 
 
att anta budget för myndighetsnämnden 2019 samt plan för 2020- 2021 samt föreslå 

kommunfullmäktige att fastställa föreslagen budget med tillägg att följande 
ramjusteringar görs: 

 
Myndighetsnämndens ram utökas med sammanlagt 440 tkr fördelat på: 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 2018-09-27  

 
 
Myndighetsnämnden 

 

 
 

  

 
- 190 tkr ramökning för att kunna bibehålla nuvarande servicenivå inom området 

Serveringstillstånd, 
- 100 tkr ramökning för att ersätta det underskott som uppstått de senaste åren för ersättning 

till förtroendevalda inom nämnden, samt 
- 150 tkr tillfällig ramökning under 2019 för utbildning av förtroendevalda inom tillämpliga 

myndighetsfrågor. 
 
Motivering 
Miljö och bygg har i samband med budget 2019 tagit fram ett förslag på förändring av taxan 
för serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen. Den nya taxan skulle medföra en högre 
självfinansieringsgrad och därmed även möjliggöra en fortsättning av den servicegrad som 
kunnat lämnas det senaste året. Myndighetsnämnden har dock beslutat att återremittera taxan 
så att den, om möjligt, kan harmoniseras med övriga kommuner inom Familjen 
Helsingborg/Nordvästra Skåne.  
 
Myndighetsnämnden anser att det är av vikt att den servicenivå som kommunen haft inom 
området serveringstillstånd kan fortsätta att ges även kommande år. Nämnden äskar därför att 
ramen för verksamheten utökas med 190 tkr för att möjliggöra detta. 
 
 
______ 
 
 
Protokollsanteckning  
Socialdemokraterna deltar inte i beslutet om budget och återkommer med eget förslag vid senare tillfälle. 
 
Moderaterna, Kristdemokraterna, Centerpartiet och Liberalerna lämnar protokollsanteckning om att budgeten 
bygger på nuvarande organisation. Denna förändras vid årsskiftet. Någon väsentlig förändring i de 
verksamhetsåtagande som ligger inom myndighetsnämnden förändras inte. Därför bifaller vi budgetförslaget. Vi 
förutsätter att budgetposterna omföres till ny organisation när denna behandlas av kommunstyrelsen. 
Kostnaderna för nämndsorganisationen behöver justeras utifrån ny struktur.  

 
 
         ______  
 

 
Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige (inkl bilaga 1) 
 
 

Just. sign. 
 
 
 

Utdragsbestyrkande 

 
 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 71          Dnr   MYN 2018/49

Önskemål om skriftlig information runt ärendet kopplat till 
bygglov på fastigheten Ängelholm 5:16

Ärendebeskrivning
Den 2018-03-30 beslutade Myndighetsnämnden att ge Miljö och bygg i uppdrag att skriftligt 
redovisa vad som hänt kring bygglovsärende och tillsynsärende på rubricerad fastighet i 
samband med ansökan om tillfälligt bygglov för paviljonger.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-09-19
MYN § 63/2018 daterat 2018-08-30

Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Anita Rosén (L) instämmer i yrkandet. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att anse uppdraget som slutfört och lägga informationen till handlingarna.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamheten för Miljö och bygg



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 72          Dnr   MYN 2018/47

Uttag av sand i Skälderviken, Ängelholms kommun

Jäv
Åsa Larsson (S) anmäler jäv, lämnar rummet och deltar inte i handläggning och beslut av 
ärendet. 

Ärendebeskrivning
Statens Geologiska undersökningar (SGU) har skickat remiss till Myndighetsnämnden i 
Ängelholm gällande Ängelholms kommuns ansökan om tillstånd enligt kontinentalsockellagen 
för uttag av sand i Skälderviken. Remissinstanserna har tidigare beretts tillfälle att yttra sig över 
ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen, senast i april 2018. Ängelholms kommun har 
därefter kompletterat ansökan och bemött de inkomna synpunkterna. Ängelholms kommuns 
senaste yttrande, med bilaga, har nu översänts för eventuella synpunkter.

Miljö och bygg föreslår att Myndighetsnämnden svarar SGU att nämnden inte har några 
synpunkter på ansökan och inte ser något behov av ytterligare kompletteringar. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2018-09-04
Missiv från SGU inkl yttrande från Ängelholms kommun, 2018-07-16

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att meddela SGU att nämnden inte har några synpunkter på ansökan och inte ser några 
ytterligare behov av kompletteringar av ansökan.

_____

Beslutet expedieras till:
SGU



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 73          Dnr   MYN 2018/50

Fjärilen 9, bygglov för bullerplank

Jäv
Johnny Henrysson (EP), Tomas Fjellner (M) och Åsa Larsson (S) anmäler jäv, lämnar rummet 
och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.

Ärendebeskrivning
Ansökan om bygglov gällande uppförandet av ett bullerplank på rubricerade fastigheter har 
inkommit till Bygglovsenheten. Bullerplanket avses uppföras som en bullerdämpande åtgärd 
längs med fastigheten Fjärilen 9 som är belägen i korsningen Kristian II:s väg och 
Landshövdingevägen. Fastigheten har förhöjda bullernivåer och ljudnivån från trafiken 
överstiger de riktvärden som finns för acceptabla ljudnivåer. 

Bygglovsenheten föreslår att Myndighetsnämnden beviljar ansökan om bygglov.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2018-09-10
Ansökan inkommen 2018-05-29
Nybyggnadskarta inkommen 2018-08-06
Fasad- och 
sektionsritning inkommen 2018-06-12
Bullerutredning inkommen     2018-06-12
Produktblad inkommen     2018-06-12

Grannyttrande:
Östre Skans 13 inkommen 2018-08-16
Humlan 10 inkommen 2018-08-27

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att medge bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31b § 2,

att medge startbesked enligt Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 23 §, samt



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att fastställa kontrollplan enligt Plan- och bygglagen (PBL) 10 kap 24 §.

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamheten för Miljö och bygg



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 74          Dnr   MYN 2018/48

Klagomål på trafikbuller, Fjärilen 9

Jäv
Johnny Henrysson (EP), Tomas Fjellner (M) och Åsa Larsson (S) anmäler jäv, lämnar rummet 
och deltar inte i handläggning och beslut av ärendet.

Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden har sedan i juni 2014 handlagt ett ärende om klagomål på trafikbuller på 
rubricerad fastighet. Fastigheten är belägen i korsningen Kristian II:s väg och 
Landshövdingevägen. I december 2016 inkom en bullerutredning från väghållaren 
(kommunstyrelsen i Ängelholm) som visar att trafiken idag innebär att de boende på 
fastigheten är utsatta för högre bullernivåer än vad gällande riktvärden anger. 
Kommunstyrelsen och de boende har därefter haft dialog för att komma överens om hur ett 
bullerplank ska anläggas.

Kommunstyrelsen har nu inkommit med en ansökan om bygglov för uppsättning av 
bullerplank längs aktuell fastighet. Bullerplanket föreslås inte utformas helt i enlighet med den 
bullerutredning som genomförts. Förändringen medför att en mindre ljudreducering kan 
förväntas än den som bullerutredningen visat är möjlig. Kommunstyrelsen uppger att 
fastighetsägarna dock är nöjda med denna utformning och motsätter sig att bullerplank byggs 
utmed deras södra fastighetsgräns.

Miljö och bygg föreslår att Myndighetsnämnden beslutar att uppdra åt Miljö- och byggchefen 
att avsluta detta ärende utan ytterligare åtgärd efter det att slutbesked för bullerplanket 
lämnats.

Beslutsunderlag
Detta tjänsteutlåtande daterat 2018-09-18
Bygglovsansökan se ärende i kallelsen till MYN
Kommunicering inför beslut daterad 2018-09-10
Bullerutredning se ärende i kallelsen till MYN

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att uppdra åt Miljö- och byggchefen att avsluta detta ärende utan ytterligare åtgärd efter 
det att slutbesked lämnats i bygglovsärendet. Ärendet ska avslutas med ett 
överklagningsbart beslut.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Klaganden/Fastighetsägaren (delgivningskvitto)
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Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 75          Dnr   MYN 2018/51

Össjö 26:14, bygglov för vindkraftverk

Ärendebeskrivning
Ansökan avser uppförande av två vindkraftverk med en totalhöjd om 103 meter samt 
teknikbyggnader på vardera 8,5 m2 byggnadsarea (BYA), på fastigheten Össjö 26:14. Bygglov 
har tidigare beviljats under 2013 för samma vindkraftverk. Eftersom dessa inte uppförts inom 
bygglovets giltighetstid har sökanden nu lämnat in en ny ansökan.

Bygglovsenheten föreslår att Myndighetsnämnden beviljar bygglov för vindkraftverk på Össjö 
26:14.

Beslutsunderlag
Ansökan inkommen 2018-07-23
Kartor inkommen 2018-07-23
Verksamhetsbeskrivning inkommen 2018-07-23
Grannars synpunkter inkommen 2018-08-23/08-29/09-04
Sökandens bemötande av yttranden inkommen 2018-09-10

Yrkanden 
Nicklas Oddson (KD) yrkar bifall till förslag till beslut. Karl-Otto Rosenqvist (MP), Johnny 
Henrysson (EP) och Åsa Larsson (S) instämmer i yrkandet. 

Ajournering
Ajournering krävs och verkställs, 5 min.

Fortsättning yrkanden
Tomas Fjellner (M) yrkar, enligt tidigare yrkanden, bifall till förslag till beslut. Anita Rosén (L) 
och Hans-Åke Jönsson (C) instämmer i yrkandet. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att medge bygglov enligt Plan- och bygglagen (PBL) 9 kap 31 § då åtgärderna uppfyller 
kraven enligt PBL 2 och 8 kap,



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

att delegera till Miljö- och byggchefen, med rätt till vidaredelegering, uppgiften att utfärda 
start- och slutbesked, samt

att informera sökanden om att Luftfartsverket behöver en luftrumsanalys eftersom 
totalhöjden på vindkraftverken kommer att bli över 20 m. Tillstånd från 
Luftfartsverket krävs för att byggnation ska kunna påbörjas och sökande är skyldiga att 
söka dessa (PBL 9 kap 23 §).

_____

Beslutet expedieras till:
Verksamheten för Miljö och bygg
Sökande
Grannar



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 76          Dnr   MYN 2018/13

Anmälan av delegeringsbeslut till jun-aug 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 2018-06-01 – 
2018-08-31 gällande:
a) Bostadsanpassningsbidrag
b) Lokala trafikförordningar (LTF)
c) Miljöenheten
d) Parkeringstillstånd
e) Serveringstillstånd
f) Bygglovsenheten

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2018-06-01 – 2018-08-31 till 
handlingarna. 

_____



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MYN § 77          Dnr   MYN 2018/14

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MYN 2018

Ärendebeskrivning
a. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-16795-2018, gällande överklagande av beslut

om tillsynsavgift på fastigheten Strutsen 2, Storgatan 64D.

b. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-14529-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Korpen 11, Storgatan 7.

c. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-14520-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Gulsångaren 4, Korngatan 8.

d. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-15877-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Ekorren 1, Albogatan 1.

e. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-15131-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Påfågeln 11, Storgatan 32.

f. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-15977-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Strutsen 2, Storgatan 64A.

g. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-15882-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Lärkan 27, Bjärevägen 62.

h. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-16471-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Solrosen 1, Åsbogatan 33C.

i. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-19561-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Strutsen 1, Skolgatan 1.

j. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-15613-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Vemmentorp 7:13, S. Strövelstorpsvägen 147.

k. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-11844-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Dvärgbjörken 16, Sveagatan 6.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

l. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-15952-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Konvaljen 3, Hulebäckserödsvägen 283.

m. Mark- och miljödomstolens slutliga beslut 2018-08-28, mål nr M2875-18, gällande
överklagat beslut om utfyllnad på fastigheten Munka-Ljungby 13:10, Kollebäcksvägen
254. 

n. Länsstyrelsens beslut 2018-08-24, dnr 505-16480-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Påfågeln 17, Rönnegatan 4.

o. Länsstyrelsens beslut 2018-08-10, dnr 505-18319-2018, gällande överklagande av beslut
om avgift för tillsyn på brygga på fastigheten Ängelholm 3:8, Metaregränd 4.

p. Länsstyrelsens beslut 2018-08-06, dnr 505-14335-2018, gällande överklagande av beslut
om avgift för tillsyn på brygga på fastigheten Luntertun 1:23, Danielslundsgatan 35A.

q. Mark- och miljödomstolens dom 2018-08-29, mål nr M 2892-18, M 2670-18, M 2543-18,
M2763-18 samt M 2669-18 gällande utdömande av vite avseende gödselhanteringen på
fastigheten Valhall 6:138, Valhalls byaväg 125.

r. Länsstyrelsens beslut 2018-08-29, dnr 505-16680-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Portvakten 1, Norra Sockerbruksgatan 1A.

s. Länsstyrelsens beslut 2018-08-29, dnr 505-16555-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Vakteln 4, Storgatan 13.

t. Länsstyrelsens beslut 2018-08-30, dnr 505-6566-18, gällande överklagande av beslut
avseende klagomål på buller på fastigheten Hjärnarp 1:44, Brovägen 11.

u. Länsstyrelsens beslut 2018-08-30, dnr 505-15958-2018, gällande överklagande av beslut
om tillsynsavgift på fastigheten Duvan 28, Storgatan 27B.

v. Länsstyrelsens beslut 2018-09-05, dnr 505-16200-2018, gällande överklagande av beslut
om föreläggande på fastigheten Torvgårda 3:58, Kollebäcksvägen 450.

w. Länsstyrelsens beslut 2018-09-07, dnr 505-22392-2018, gällande överklagande av beslut
om föreläggande att ta bort brygga nr 64 från fastigheten Ängelholm 6:1.

Byggärenden

x. Länsstyrelsens beslut 2018-09-12, dnr 403-22415-2018, gällande överklagande av beslut
om förhandsbesked avseende nybyggnad på fastigheten Kroppåkra 1:28,
Dalamöllevägen.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-09-27

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

y. Länsstyrelsens beslut 2018-08-01, dnr 403-20761-2018, gällande överklagande av beslut
om bygglov för enbostadshus på fastigheten Söndrebalj 7:109, Örnekullsvägen 9.

z. Mark- och miljödomstolens dom 2018-08-24, mål nr P 1812-18, gällande utdömande av
vite gällande fastigheten Vilhelmsfält 1:52, Helsingborgsvägen 312.

aa. Länsstyrelsens delbeslut 2018-08-24, dnr 403-24318-2018, gällande överklagande av 
beslut om bygglov och rivningslov på fastigheten Klitterbyn 2, Råbockavägen 40; nu 
fråga om inhibition.

bb. Länsstyrelsens beslut 2018-08-27, dnr 403-12798-2018, gällande överklagande av beslut 
om att avsluta ärende gällande olovligt byggande på fastigheten Magnarp 2:154, 
Teatervägen 23.
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