
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-01

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Sammanträdesrum Grå, 2018-11-01, kl. 14:00-17:15

Beslutande: Lars-Olle Tuvesson (S)
Tomas Fjellner (M)
Johnny Henrysson (EP), ersätter Anders Bengtsson (EP)
Bengt Bengtson (S)
Åsa Larsson (S) 
Sven Dahlberg (S)
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) 

Ersättare: Erika Henningsson (M)
Staffan Broddesson (C)
Magnus Jonsson (S)
Rune Malmborg (KD)
Jessica Klingvall (S)

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt, verksamhetschef miljö och bygg
Johan Maniet, bygglovschef 
Rune Liljenberg, miljöchef 
Lina Bencell, bygglovssamordnare 
Hanna Svensson, miljöinspektör
Arjana Nikqi, nämndsekreterare

Utses att justera: Tomas Fjellner, Sven Dahlberg Paragrafer: 78-84

Sekreterare ___________________________________________________
Arjana Nikqi

Ordförande ___________________________________________________
Lars-Olle Tuvesson

Justerare ___________________________________________________
Tomas Fjellner, Sven Dahlberg
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Myndighetsnämnden

Sammanträdesdatum: 2018-11-01

Datum för anslags uppsättande: 2018-11-12

Datum för anslags nedtagande: 2018-12-04

Förvaringsplats för protokollet: Nämndkansliet, Ängelholms Stadshus

Underskrift ____________________________________________________
Arjana Nikqi



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2018-11-01

Myndighetsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

Upprop

78 Val av justeringspersoner

79 Godkännande av föredragningslista
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82 Ändrad dag för sammanträde med myndighetsnämnden i 
december 2018
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83 Anmälan av delegeringsbeslut till MYN 2018 2018/13

84 Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MYN 2018 2018/14
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MYN § 78                        

Val av justeringspersoner

Tomas Fjellner (M) och Sven Dahlberg (S) utses att jämte ordföranden justera protokollet, 12
november 2018 kl. 13.00.

______ 
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MYN § 79                       

Godkännande av föredragningslista

Myndighetsnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring: 

Ärende som tillkommer

5 A Ändrad dag för sammanträde med myndighetsnämnden i december 2018
 
 
_______
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MYN § 80                  Dnr   MYN 2018/15

Informationsärenden MYN 2018

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

Inkomna frågor:
 Föreläggande mot Trafikverket (järnvägsbuller)
 Täkt Hillarp, påverkan på vatten
 Stormgatan 20C, nybyggnad uterum
 Klitterbyn, rivningslov, vad händer nu?
 Skylten i Hjärnarp, hur har det gått?
 Vilka pågående byggen finns i kommunen?

Övrig information
 Ecos 2 är i drift!
 Bygglovssamordnare under rekrytering
 Överklagan uttag av planavgifter
 Ängelholm 5:16, MMD avslår överklagandet

 
 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

att notera informationen.

_____
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MYN § 81                  Dnr   MYN 2018/55

Össjö 31:13 Bergtäkt Skanska

Ärendebeskrivning
Skanska Industrial Solutions AB (nedan kallat bolaget) har hos mark- och 
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt ansökt om tillstånd till miljöfarlig verksamhet 
avseende utökad täktverksamhet (uttag av berg och morän), asfalttillverkning och 
grundvattenbortledning m.m på fastigheten Össjö 31:13, Ängelholms kommun. 
Mark- och miljödomstolen har i remiss översänt rubricerat ärende till 
Myndighetsnämnden för yttrande senast den 12 november 2018. 

Myndighetsnämnden yttrar sig över ansökan om tillstånd till utökad täktverksamhet med 
avseende på risk för olägenhet för människors hälsa och för miljön som den ansökta 
verksamheten kan innebära. Myndighetsnämnden hänvisar till länsstyrelsen i Skåne 
avseende frågor om naturmiljö. 

Ansökan avser utökat tillstånd för täktverksamheten och bolaget avser att utöka 
brytningsområdets yta (areellt) samt brytdjup. Bolaget ansöker om en tillståndstid om 25 
år från det att tillståndet vunnit laga kraft. Bolaget avser att utöka det maximala årliga 
uttaget av material och även möjligöra en ökad årlig produktion av asfalt jämfört med 
gällande tillstånd. Ansökan omfattar ett totalt uttag om 16 000 000 ton berg och morän, 
och asfalttillverkning om maximalt 150 000 ton per år. Brytning av berg kommer att ske 
under grundvattenytan och innebär ett grundvattenläckage in i täkten som behöver 
avledas från täktområdet. Med anledning av detta söker bolaget även om tillstånd för 
vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Ansökan omfattar även mellanlagring av 
externa massor i form av asfalt, betong och schaktmassor för bearbetning och 
återvinning.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande daterat 2018-10-23
2. Ansökan
3. Karta 1 - Översiktskarta och efterbehandling
4. Karta 2 - Exploateringskarta
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Yrkanden 
Tomas Fjellner (M) yrkar på bordläggning och begäran om ny tid för yttrande till 13 december 
2018 i första hand och till 20 november 2018 i andra hand med ett extra sammanträdesdatum 
efter platsbesök samt relevant dragning av ärendet. Hans-Åke Jönsson (C) instämmer i 
yrkandet. 

Åsa Larsson (S) yrkar i första hand bifall till kontorets förslag till beslut med redaktionell 
ändring kopplad till att asfaltverksamhet inte får bedrivas under fredags- och lördagskvällar, 
eller under helgaftnar och helgdagar. Asfaltverksamhet får under juni, juli och augusti endast 
bedrivas dygnet runt vid maximalt 10 tillfällen varav ett dygn åt gången. Åsa Larsson (S) yrkar i 
andra hand att om ärendet bordläggs och myndighetsnämnden inte får förlängd remisstid, att 
ordförande får i uppdrag att skicka in föreliggande förslag på yttrande med redaktionell 
ändring enligt ovan. 

Johnny Henrysson (EP) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut samt inkommer med 
skriftlig protokollsanteckning. 

Pontus Myrenberg (SD) yrkar bifall till kontorets förslag till beslut med tillägg till att uttaget 
bör villkoras med ett årligt uttag så att det inte blir alltför mycket under ett och samma år. 

Ajournering
Ajournering begärs och verkställs, 16:40 – 16:45. 

Yrkanden fortsättning
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar att yttrandet kompletteras med skrivningar kring befintliga 
problem med vatten- samt trafikfrågan. Det anses vara ett bekymmer och det är bra om 
Trafikverket är inkopplade. Vidare yrkar Karl-Otto Rosenqvist (MP) på att tillståndstiden 
ändras till 15 år och att det totala utfallet minskas i samma förhållande utifrån vad Mark- och 
Miljödomstolen finner lämpligt. Åsa Larsson (S) instämmer i yrkandet, om att se över 
tillståndstiden. 

Staffan Laurell (M) yrkar på att ändra bör till ska, i uppföljningsbara villkor för 
tillsynsmyndigheten. Åsa Larsson (S) instämmer i yrkandet. 

Anders Davidsson (M) yrkar på att avslå ansökan om asfaltstillverkning med motivering att 
tidigare tillstånd inte har utnyttjats. Karl-Otto Rosenqvist (MP) instämmer i yrkandet med 
tillägg att myndighetsnämnden vid lämplig tidpunkt ansöker om att ta över tillsyn av 
vattenverksamheten. 

Ajournering
Ajournering begärs och verkställs, 17:02 – 17:04. 
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Yrkanden fortsättning
Åsa Larsson (S) yrkar avslag på att avslå ansökan till asfaltverk samt att vid senare tillfälle ta 
tag i ärendet kring tillsyn av vattenverksamheten. 

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer proposition på dels avslag, dels bifall till yrkandet om att bordlägga ärendet. 
Ordförande finner att myndighetsnämndens avslår yrkandet om bordläggning. 

Omröstning begärs och verkställs med JA-röst för avslag till Tomas Fjellners (M) yrkande, om 
bordläggning, NEJ-röst för bifall till Tomas Fjellners (M) yrkande. Omröstningen utfaller med 
7 JA-röster och 6-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 7 6

Ordförande ställer proposition på dels bifall, dels avslag till yrkandet om att avslå ansökan om 
asfaltstillverkning. Ordförande finner att myndighetsnämndens avslår yrkandet om att avslå 
ansökan om asfaltstillverkning. 

Omröstning begärs och verkställs med JA-röst för avslag till Anders Davidssons (M) yrkande, 
om avslag på ansökan till asfaltstillverkning, NEJ-röst för bifall till Anders Davidssons (M) 
yrkande. Omröstningen utfaller med 8 JA-röster och 5-NEJ röster enligt tabell på nästa sida. 
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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 8 5

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar:

att lämna följande synpunkter till mark- och miljödomstolen: 
 

- Med hänvisning till den påverkan som bolaget haft och alltjämt har på omgivningen 
begränsas tillståndet till att gälla i maximalt 15 år. Den högsta tillåtna uttagna totalmängden 
reduceras i proportion till tillståndstiden så att de maximala mängder som bolaget angett i sin 
ansökan som maximalt årsuttag inte överskrids.

- Nämnden vill påpeka att det är av vikt att frågan om bolagets nuvarande och framtida 
påverkan på grundvattennivån i området samt ytvattenförekomsten i omkringliggande 
vattendrag, med speciellt fokus på Halvsjön, uppmärksammas och att tillståndet förenas med 
lämpliga villkor för att minimera och vid behov åtgärda oacceptabel påverkan på yt- och 
grundvatten.

- Bolagets påverkan på trafiken i området är idag redan kännbar och nämnden ser positivt på 
att Trafikverket är inkopplade i ärendet. 

- Att kontrollprogram avseende bl.a. omgivningspåverkan, externa massor och 
sedimentationsdammens funktion ska tas fram. Revidering av kontrollprogrammet ska ske i 
samråd med tillsynsmyndigheten avseende val av provtagningspunkter, mätmetoder, 
frekvens och analyser. 
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- Att bolaget utreder behovet av bullerdämpande åtgärder i samband med förändringar i 
verksamheten. 

- Att vibrationer till följd av sprängning som riktvärde inte får överstiga 4 mm/s i berörda 
bostäder.

- Att arbetstiderna för utlastning och transport begränsas till kl. 06-18 samt att uttransporter 
får ske dygnet runt under maximalt 50 dygn/år. 

- Att asfaltverksamhet inte får bedrivas under fredags- och lördagskvällar, eller under 
helgaftnar och helgdagar. Asfaltverksamhet får under juni, juli och augusti bedrivas dygnet 
runt under ett dygn per gång vid maximalt 10 tillfällen per kalenderår.

- Att slutlig efterbehandlingsplan ska ta hänsyn till den biologiska mångfalden i området samt 
tas fram i samråd med tillsynsmyndigheten.

- Att villkoren ska vara konkreta och uppföljningsbara för tillsynsmyndigheten.

_____

Reservation
Karl-Otto Rosenqvist (MP), Anders Davidsson (M) och Hans-Åke Jönsson (C) reserverar sig 
mot beslutet att inte avstyrka tillstånd för asfaltsverk i yttrandet till Mark- och miljödomstolen. 
Befintligt tillstånd har inte utnyttjats och vi anser att det finns fördelar med att producera asfalt 
närmare där asfalten ska användas.

Protokollsanteckning
I yttrande kring utökat tillstånd för täkten i Össjö yrkade vi att ärendet skulle bordläggas och 
inkludera ett besök på plats. Ärendet är viktigt för de boende och innehåller många aspekter 
som diskussionen visade med tilläggsyrkande. Det är rimligt att få en syn på plats för att 
tillfullo förstå det vi beslutar om. 
- Hans-Åke Jönsson (C), Anders Davidsson (M) 

Engelholmspartiet anser, att eftersom Skanska vill utöka bergtäkten i Össjö såväl i tid som 
rum så kommer den att generera mer buller och trafik i området, vilket självklart kommer att 
uppfattas som störande. Därför bör Skanska, på frivillig basis, kompensera samhället Össjö 
vilket skulle kunna ske via en årlig ” byapeng” eller något annat som kommer Össjöborna till 
gagn.
-Johnny Henrysson (EP) 
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Beslutet expedieras till:
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt, mmd.vaxjo@dom.se

mailto:mmd.vaxjo@dom.se
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MYN § 82                  Dnr   MYN 2017/110

Ändrad dag för sammanträde med myndighetsnämnden i 
december 2018

Ärendebeskrivning
Myndighetsnämnden har i oktober 2017 beslutat vilka dagar som nämnden ska sammanträda 
under 2018. Årets och mandatperiodens sista sammanträde är planerat till den 19 december.
 
Ängelholms kommun har beslutat att ändra den politiska organisationen vilket innebär att 
myndighetsnämndens arbetsområde kommer att delas i en miljö- och tillståndsnämnd och en 
stadsbyggnadsnämnd. Inom tjänstemannaorganisationen föreslås att de nya nämnderna tillträder i 
mitten av december med första möten den 17 respektive 18 december. Syftet med dessa första 
möten är att fatta beslut om delegation. Om förslaget går igenom innebär det att 
myndighetsnämndens planerade sammanträde med efterföljande avslutning för året och 
mandatperioden inte kan genomföras. 

På grund av ovanstående, och behovet av att genomföra ett sammanträde för att hantera ärenden, 
föreslås att myndighetsnämndens sista sammanträde inklusive efterföljande avslutning istället blir 
den 12 december 2018 från kl 14.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-30

Yrkanden 
Karl-Otto Rosenqvist (MP) yrkar på att samköra bullerutredningen med kommunstyrelsen och 
börja sammanträdet tidigare om så är fallet. 

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar 

att godkänna förslag på sammanträdesdatum för december 2018.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och bygg
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MYN § 83                  Dnr   MYN 2018/13

Anmälan av delegeringsbeslut september 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 2018-09-01 – 
2018-09-30 gällande:
a) Bostadsanpassningsbidrag
b) Bygglovsenheten
c)   Lokala trafikförordningar (LTF)
d)   Serveringstillstånd

Beslut
Myndighetsnämnden beslutar

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

_____
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MYN § 84          Dnr   MYN 2018/14

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MYN 2018

Ärendebeskrivning

Miljöärenden

a. Länsstyrelsens beslut 2018-09-13, dnr 505-15115-2018, gällande överklagande av
kommunens beslut om tillsynsavgift enligt miljöbalken gällande fastigheten Ejdern 14.

b. Länsstyrelsens beslut 2018-09-13, dnr 505-24336-2018, gällande överklagande av
kommunens beslut om tillsynsavgift enligt miljöbalken gällande fastigheten Ejdern 14.

c. Länsstyrelsens beslut 2018-09-25, dnr 505-12885-2018, gällande överklagande av beslut
om föreläggande angående fastigheten Härninge 6:5.

d. Länsstyrelsens beslut 2018-09-21, dnr 505-26375-2018, gällande överklagande av beslut
om föreläggande avseende fastigheten Kyrkogården 7:41.

e. Länsstyrelsens beslut 2018-10-01, dnr 505-9621-2018, gällande överklagande av beslut
enligt miljöbalken om föreläggande om att vidta bullerdämpande åtgärder mot buller på
fastigheten Ljungspolen 1 mfl.

f. Länsstyrelsens beslut 2018-09-24, dnr 505-22762-2018, gällande överklagande av beslut
om årsavgift för tillsyn enligt miljöbalken för fastigheten Spannarp 1:3.

Byggärenden

g. Länsstyrelsens beslut 2018-09-19, dnr 403-27614-2018, gällande överklagande av beslut
om bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt lov för rivning av befintligt bostadshus
och befintliga komplementbyggnader på fastigheten Barkåkra 22:88.

h. Mark- och miljödomstolens dom 2018-10-02, mål nr P 4618-18, gällande
bygglov/rivningslov på fastigheten Klitterbyn 2.

i. Länsstyrelsens beslut 2018-10-04, dnr 403-24318-2018, gällande överklagande av beslut
om bygglov och rivningslov på fastigheten Klitterbyn 2.
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j. Länsstyrelsens beslut 2018-09-18, dnr 403-17141-2018, gällande överklagande av beslut 
om planavgift gällande fastigheten Söndrebalj 7:119.

k. Mark- och miljödomstolens dom 2018-10-10, mål nr P 1458-18, gällande beviljande av 
ett tidsbegränsat bygglov för uppställning av paviljonger för tillfälligt HVB-boende samt 
stödboende på fastigheten Ängelholm 5:16.

x. Länsstyrelsens delbeslut 2018-08-24, dnr 403-24318-2018, gällande överklagande av 
beslut om bygglov och rivningslov på fastigheten Klitterbyn 2.

y. 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.

________
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