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Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 39

Dnr 2017/6

Åtgärdsföreläggande av fastigheten Grödby 21:53
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämndens beslutar enligt beredningens förslag med
förtydligande enligt följande.
Punkt 1 skall verkställas senast 2017-07-30.
Punkt 2 och 3 är åtgärdade och har godkänts 2017-05-17.
Ägaren av fastigheten Grödby 21:53, XX, personnummer XX, föreläggs
med stöd av 11 kap 19 § plan- och bygglagen att vidta åtgärder enligt punkt
1 senast 2017-07-30.
I annat fall förpliktigas ägaren att utge vite om 20 000 kronor.
Ägaren förpliktigas vidare att utge 10 000 kronor för varje period om en
månad, räknat från att ett beslut om utdömande av vite vunnit laga kraft.
Beredningens förslag
Myndighetskontoret föreslår att myndighetsnämnden beslutar följande:
1. Ägaren föreläggs att, till 2017-06-30, åtgärda byggnaden så risk för
skada ej föreligger från nedfallande byggnadsdelar och takmaterial.
Vidare åtgärda byggnaden så den är i vårdat skick.
2. Ägaren föreläggs att åtgärda byggnaden genom att sätta igen dörrar,
fönster och andra öppningar så inga obehöriga eller djur kan komma till
skada. Detta till datum 2017-06-30.
3. Ägaren föreläggs att ta bort allt skräp och byggavfall från tomten och
lämna detta för deponi. Intyg, som visar att avfallet lämnats till godkänd
deponi, skall inlämnas till myndighetskontoret. Detta till datum 201705-30.
4. Underlåter ägaren, till fastigheten Grödby 21:53, att vidta åtgärder punkt
1-3 förpliktigas ägaren att utge vite om 20 000 kronor för åtgärder med
byggnaden samt 20 000 kronor för borttagande av skräp och avfall.
Ägaren förpliktigas vidare att utge 10 000 kronor för varje period om en
månad, räknat från att beslutet vunnit laga kraft om rättelse ej skett.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 39 forts

Ägaren av fastigheten Grödby 21:53, XX, personnummer XX, föreläggs med
stöd av 11 kap 19 § Plan- och bygglagen att vid vite av 20 000 kronor senast
2017-06-30 åtgärda byggnaden i vårdat skick. Det saknas delvis fönster, dörrar,
fasadmaterial samt taket är täckt med plast.
Efter påpekanden har byggnaden säkrats från nedfallande glas och övrigt
material, vilket föranleder ett lägre vitesbelopp än då ärendet togs bort för beslut
2017-03 22.
Vidare föreläggs XX personnummer XX att städa upp tomten från allt skräp,
byggavfall samt rivningsrester. Även detta vid ett vite av 20 000 kronor senast
2017-05-30. Foto visar omfattning och olika delar av skräp och
rivningsmaterial. Karta visar fastigheten samt det område som är mest
nedskräpat. Efter påpekande har målarburkar, oljefat samt diverse
rivningsmaterial i anslutning till gatumark upprensats och lämnats till deponi.
Även för denna åtgärd har vitesbeloppet sänkts på grund av vissa vidtagna
åtgärder.
Vid syn på platsen 2017-05-09 hade, trots påpekande och överenskommelse,
inga övriga åtgärder vidtagits.
Om inga åtgärder vidtagits tillkommer efter utsatt datum ett löpande vite med
10 000 kronor för varje del och påbörjad månadsperiod.
Ärendebeskrivning
En anmälan har inkommit till myndighetskontoret angående ovårdad tomt och
byggnad.
2017-01-13 besökte byggnadsinspektör och miljöinspektör platsen och
konstaterade att fastigheten är ovårdad och ej underhållen. Byggnaden är i
mycket dåligt skick där risk för ras föreligger. Glasrutor och annat
byggnadsmaterial riskerar att falla ned på gatumark. Miljöfarligt avfall
såsom rivningsmaterial, oljefat och andra miljöfarliga vätskor ligger
oskyddat på tomten. Det konstaterades även att tomten är i stort behov av
sanering från rivet och demonterat material.
2017-01-16 tillskrevs fastighetsägaren, att åtgärder och städning skall
vidtas.

Ordförande
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Sekreterare
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Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 39 forts

2017-01-19 har byggnadsinspektören telefonkontakt med fastighetsägaren.
Här kom man överens om att omgående åtgärda byggnaden så att risk för
nedfallande glasrutor samt avgränsa området så risk för skada på
omgivningen och olycksfall begränsas. Enligt uppgift från fastighetsägaren
fanns personal redan på plats för att utföra dessa åtgärder. I övrigt gjordes
en överenskommelse att så snart vädret tillåter vidta övriga åtgärder.
2017-02-13 togs ärendet upp i myndighetsnämndens beredningsmöte.
Beredningens förslag var att godkänna vidtagen överenskommelse och följa
upp så det blir åtgärdat.
2017-02-28 gjordes ett besök på platsen för att konstatera vilka åtgärder som
utförts. Inga åtgärder enligt överenskommelsen var gjorda.
2017-02-28 tillskrevs fastighetsägaren, genom en tjänsteskrivelse att ärendet
kommer att behandlas vid myndighetsnämndens sammanträde 2017-03-22.
2017-03-22 togs ärendet bort från beslut i myndighetsnämnden, då vissa
åtgärder var påbörjade.
2017-04-25 inkom ett mail till myndighetskontoret om vädjan att om
anstånd med åtgärderna till 2017-05-25.
2017-04-26 meddelar myndighetskontoret fastighetsägaren att ärendet
kommer att behandlas i myndighetsnämndens sammanträde 2017-05-17 och
att åtgärderna innan dess måste påvisa vara påbörjade och helst avslutade.
Detta för att undvika föreläggande om vite.
2017-04-27 svarar fastighetsägaren på mail att de skall göra sitt bästa för att
rensningen skall vara klar.
2017-05-09 gjordes syn på platsen och inga åtgärder var vidtagna.

Ordförande
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Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Upplysning
Lagrum: Enligt 15 kap. 30 § miljöbalken är det förbjudet att skräpa ner
utomhus på en plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.
I 8 kapitlet 14 § plan- och bygglagen (PBL) finns regler med krav på
byggnadsverk, underhåll och varsamhet. Där nämns: ”ett byggnadsverks
yttre ska hållas i vårdat skick”. I 8 kapitlet 15 § PBL föreskrivs ”att tomter
oavsett om de har tagits i anspråk för bebyggelse eller ej skall hållas i vårdat
skick. De skall skötas så att betydande olägenheter för omgivningen och för
trafiken inte uppkommer och så att risken för olycksfall begränsas”. Vidare
föreskrivs följande i 11 kapitlet 19 § PBL. ”Om någon underlåter att utföra
arbete eller vidta någon annan åtgärd som åligger honom enligt denna lag
eller någon föreskrift eller något beslut som har meddelats med stöd av
lagen, får myndighetsnämnden förelägga honom att inom en viss tid vidta
åtgärder”.
______
Exp.
XX med besvärshänvisning
Inskrivningsmyndigheten

Ordförande
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Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 40

Dnr 2016/157

Bygglov för ombyggnad av pumpstation på fastigheten
Näsum 12:116
Myndighetsnämndens beslut
Bygglov beviljas enligt föreliggande handlingar enligt plan- och bygglagen
9 kap 31 §.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov
Bygglovsritningar
Situationsplan

2016-10-11
2016-10-11
2016-10-11

Ärende
Bromölla Energi & Vatten AB, har kommit in med en ansökan om bygglov
för ombyggnad av pumpstation på rubricerad fastighet inom område för
strandskyddsbestämmelser och sammanhållen bebyggelse.
Fastighetens adress är Linnavångsvägen, Näsum.
Startbesked för att påbörja byggåtgärden godkänns, enligt 10 kap 23 § planoch bygglagen. Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att
slutanmälan anses vara kontrollplanen.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig samt arbetsplatsbesök krävs inte för
denna byggåtgärd.
När byggåtgärden är utförd ska inkommen slutanmälan utgöra underlag för
slutbesked, enligt 10 kap 34 § plan- och bygglagen.
Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked
förrän slutbesked har utfärdats av myndighetsnämnden, enligt 10 kap 4 §
plan- och bygglagen.
Bygglovsprövningen omfattar granskning enligt 2 kap, 8 kap 1-5 och 9§§,
9 kap 31 §. Enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen har byggherren ansvar
för att byggnaden uppfyller gällande bestämmelser.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen som beslutet vinner laga kraft, 9 kap 43 §
plan- och bygglagen.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2017-05-17

Myndighetsnämnden
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Upplysningar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län. Bygglovsbeslutet
kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft efter fyra veckor.
Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på
egen risk.
Tänk på att ni som byggherre har fullt arbetsmiljöansvar. Information
om detta kan fås på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.
______
Bygglovsavgift: 2100 kronor (Faktureras separat)

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 41

Dnr 2017/52

Bygglov för tillbyggnad med inbyggnad av
containergård/tak över varuintag på fastigheten
Gästgivaren 7
Myndighetsnämndens beslut
Bygglov beviljas enligt föreliggande handlingar enligt (PBL) Plan- och
bygglagen 9 kap 31 b §.
Beslutsunderlag
Ansökan om Bygglov
Bygglovsritning
Situationsplan

2017-04-18
2017-04-18
2017-04-18

Ärende
CGI Sverige AB, Bromölla, har kommit in med en ansökan om bygglov för
tillbyggnad med inbyggnad av containergård/tak över varuintag. Fastigheten
är belägen inom område för gällande detaljplan.
Förslaget strider mot gällande detaljplan enligt följande:



Mark som inte får bebyggas.
Avstånd till tomtgräns är mindre än vad som föreskrivits.

Berörda sakägare är hörda enligt plan- och bygglagen 9 kap 25 §. Synpunkter har kommit in från fastighetsägarna till fastigheten Laboranten 3.
Motivering
Avvikelsen bedöms vara av mindre art och förenligt med detaljplanens syfte
enligt 9 kap. 25 § plan- och bygglagen.
Området används redan för in/utlastning av varor samt uppställningsplats.
För lovet gäller
Startbesked för att påbörja byggåtgärden godkänns, enligt 10 kap 23 § planoch bygglagen. Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att
slutanmälan anses vara kontrollplanen.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig samt arbetsplatsbesök krävs inte för
denna byggåtgärd.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden
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När byggåtgärden är utförd ska inkommen slutanmälan utgöra underlag för
slutbesked, enligt 10 kap 34 § plan- och bygglagen
Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked
förrän slutbesked har utfärdats av myndighetsnämnden, enligt 10 kap 4 §
plan- och bygglagen.
Bygglovsprövningen omfattar granskning enligt 2 kap, 8 kap 1-5 och 9§§,
9 kap 31 b §. Enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen har byggherren ansvar
för att byggnaden uppfyller gällande bestämmelser.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen som beslutet vinner laga kraft, 9 kap 43 §
plan- och bygglagen.
Miljökontorets yttrande
Åtgärden tillstyrks.
Räddningstjänstens yttrande
Åtgärden tillstyrks.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län. Bygglovsbeslutet
kungörs i Post- och Inrikes Tidningar och vinner laga kraft efter fyra veckor.
Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på
egen risk.
Tänk på att ni som byggherre har fullt arbetsmiljöansvar. Information
om detta kan fås på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.
Jäv
Ledamot Gunnar Lilienberg (S) har inte deltagit i ärendets handläggning på
grund av jäv.
______
Bygglovavgift: 6160 kronor (Faktureras separat)
Exp.
Till fastighetsägarna av Laboranten 3 med besvärshänvisning.
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 42

Dnr 2017/56

Bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten
Svarvaren 8
Myndighetsnämndens beslut
Bygglov beviljas enligt föreliggande handlingar enligt plan- och bygglagen
9 kap 31 b §.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov
Bygglovsritningar

2017-04-26
2017-04-26

Ärende
Morgan Ramström, Köpmangatan 18, Bromölla, har kommit in med en
ansökan om bygglov för tillbyggnad av garage på fastigheten Svarvaren 8,
inom område för gällande detaljplan.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan enligt följande:


Uthus och garage skall placeras minst 2 meter från tomtgräns.

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och
bygglagen.
Motivering
Avvikelsen bedöms vara av mindre art och förenligt med detaljplanens
syfte.
Fastigheter i omgivningen har medgivets liknande avvikelser.
För lovet gäller
Startbesked för att påbörja byggåtgärden godkänns, enligt 10 kap 23 § planoch bygglagen. Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att
slutanmälan anses vara kontrollplanen.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig samt arbetsplatsbesök krävs inte för
denna byggåtgärd.
Vid utsättning ska kommunens mätningsavdelning kontaktas.
När byggåtgärden är utförd ska inkommen slutanmälan utgöra underlag för
slutbesked enligt 10 kap 34 § plan- och bygglagen.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked
förrän slutbesked har utfärdats av myndighetsnämnden enligt 10 kap 4 §
plan- och bygglagen.
Bygglovsprövningen omfattar granskning enligt 2 kap, 8 kap 1-5 och 9 §§,
9 kap 31 b §. Enligt 10 kap 5 § plan- och bygglagen har byggherren ansvar
för att byggnaden uppfyller gällande bestämmelser.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen som beslutet vinner laga kraft, 9 kap 43 §
plan- och bygglagen.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. Bygglovsbeslutet
kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft efter fyra veckor.
Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på
egen risk.
Tänk på att ni som byggherre har fullt arbetsmiljöansvar. Information
om detta kan fås på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.
______
Bygglovsavgift: 3525 kronor (faktureras separat)
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2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 43

Dnr 2017/60

Bygglov för tillbyggnad av uteplats med staket samt
fristående markis på fastigheten Gästgivaren 1
Myndighetsnämndens beslut
Bygglov beviljas enligt föreliggande handlingar enligt plan- och bygglagen
9 kap 31 b §.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov
Bygglovsritningar

2017-04-26
2017-04-26

Ärende
Van Dung Hoang, Ivögatan 1E, Bromölla, har kommit in med en ansökan
om bygglov för tillbyggnad av uteplats med staket samt fristående markis på
fastigheten Gästgivaren 1, inom område för gällande detaljplan.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan enligt följande:



Mark som ej får bebyggas.
Avstånd till tomtgräns är mindre än föreskrivits.

Berörda sakägare har getts tillfälle att yttra sig enligt 9 kap. 25 § plan- och
bygglagen.
Motivering
Avvikelsen bedöms vara av mindre art och förenligt med detaljplanens
syfte.
Fastigheter i omgivningen har medgivets liknande avvikelser.
För lovet gäller
Vid utfart mot Ifögatan skall staketet utföras så sikten ej försämras. Det
innebär att staketet skall utföras med glas från ca 0,8 m höjd från gatunivå
och minst 2,5 m åt varje håll.
Startbesked för att påbörja byggåtgärden godkänns, enligt 10 kap 23 § planoch bygglagen. Med detta startbesked bestämmer myndighetsnämnden att
slutanmälan anses vara kontrollplanen.
Tekniskt samråd och kontrollansvarig samt arbetsplatsbesök krävs inte för
denna byggåtgärd.
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Myndighetsnämnden

MN § 43 forts

När byggåtgärden är utförd ska inkommen slutanmälan utgöra underlag för
slutbesked enligt 10 kap 34 § plan- och bygglagen.
Ett byggnadsverk får inte tas i bruk i de delar som omfattas av startbesked
förrän slutbesked har utfärdats av myndighetsnämnden enligt 10 kap 4 §
plan- och bygglagen.
Bygglovsprövningen omfattar granskning enligt 2 kap, 8 kap 1-5 och 9 §§,
9 kap 31 b §. Enligt 10 kap 5 § plan- och bygglagen har byggherren ansvar
för att byggnaden uppfyller gällande bestämmelser.
Lovet upphör att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och
avslutats inom fem år från dagen som beslutet vinner laga kraft, 9 kap 43 §
plan- och bygglagen.
Bromölla kommuns yttrande
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas hos länsstyrelsen i Skåne län. Bygglovsbeslutet
kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft efter fyra veckor.
Byggåtgärder som utförs innan bygglovet vunnit laga kraft sker på
egen risk.
Tänk på att ni som byggherre har fullt arbetsmiljöansvar. Information
om detta kan fås på Arbetsmiljöverkets webbplats www.av.se.
______
Bygglovsavgift: 4450 kronor (faktureras separat)
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Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 44

Delegationsbeslut Miljö
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Ärende
Yttranden
Dnr 2017/7080-2
Bygglov avseende nybyggnad av industribyggnad med lager och kontor på
del av fastigheten Bromölla 11:98, Vasstaksservice Syd AB.
Dnr 2017/7099-2
Bygglov avseende tillbyggnad med inbyggnad av containergård/tak över
varuintag på fastigheten Gästgivaren 7, CGI AB.
Dnr 2017/7100-2
Bygglov avseende nybyggnad av flerbostadshus på fastigheten Köpmannen
5, Utvecklingsbolaget Sverige AB.
Livsmedel
Dnr 2017/7089-2
Registrering av livsmedelsanläggning på fastigheten Blåklinten 1, Victoria
Restaurang & Pizzeria.
Miljö- och Hälsoskyddsärenden
Dnr 2015/7467-13
Planerad inspektion på fastigheten Näsum 12:168, Ytbehandlingsteknik i
Näsum AB.
Dnr 2017/7055-7
Ansökan om tillstånd till kemisk bekämpning på fastigheten Orren 18,
PEAB (Kommunförrådet).
Dnr 2016/7298-14
Tillstånd för ändring av avloppsanläggning på fastigheten Gualöv 3:38.

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

16(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 44 forts

Renhållning
Uppehåll i sophämtningen, 1 st.
Månadstömning, - st.
Kompostering av hushållsavfall, - st.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

17(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 45

Delegationsbeslut Bygg
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Ärende
Av byggnadsinspektören beviljade bygglov
DL § 17

Dnr Bygg 2017/35

Ingela Norberg och Micael Claurentzius, Lyckans Väg 4, Nymölla
Ändring av tidigare beviljat lov 2016-11-14 DL § 69 för tillbyggnad med
garage på fastigheten Gualöv 3:71
DL § 18

Dnr Bygg 2017/46

Andreas och Jessica Törnquist, Allarpsvägen 19A, Bromölla
Bygglov för tillbyggnad med uterum av enbostadshus på fastigheten Iden 12
DL § 19

Dnr Bygg 2017/48

C4 Hus AB, Björkhemsvägen 17, Kristianstad
Ändring av tidigare beviljat lov 2016-10-19 MN § 102 för nybyggnad av
industribyggnad med kontor och lager på fastigheten Järnåldern 4
DL § 20

Dnr Bygg 2017/49

Jonas Gyllenberg, Strandvägen 9, Bromölla
Bygglov för uppsättning av solceller på fastigheten Gäddan 3
DL § 21

Dnr Bygg 2017/50

Bromölla Energi & Vatten AB, Storgatan 40, Bromölla
Bygglov för nybyggnad av transformatorstation på fastigheten Bromölla
11:83
DL § 22

Dnr Bygg 2017/53

Kim Thuresson och Malin Enoksson, Fridlunds Väg 39, Näsum
Bygglov för tillbyggnad med altan på plintar med inklädning under samt
uppsättning av plank på fastigheten Axeltorp 2:6
Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

18(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 45 forts

DL § 23

Dnr Bygg 2017/54

Bengt Dahlberg och Lena Davidsson, Bergsvägen 34A, Sölvesborg
Bygglov för tillbyggnad med uterum av enbostadshus på fastigheten Grödby
15:77
DL § 24

Dnr Bygg 2017/55

HSB Brf Reparatören i Bromölla, Box 1712, Lund
Bygglov för uppsättning av plank på fastigheten Reparatören 1
DL § 25

Dnr Bygg 2017/57

Anna Andersson och Marcus Johnsson, Almvägen 3, Bromölla
Bygglov för nybyggnad av enbostadshus samt carport/förråd på fastigheten
Valvet 5
DL § 26

Dnr Bygg 2017/58

Per och Ewa Eklund, Strandviksvägen 25, Sölvesborg
Bygglov för utvändig fasadändring av 2 st. fönster på enbostadshus på
fastigheten Grödby 116:43
Av byggnadsinspektören meddelade beslut om kontrollplan
DKP § 13

Dnr Bygg 2017/44

Lars Persson, Torpvägen 1, Gualöv
Anmälan för installation av eldstad på fastigheten på fastigheten Gualöv
61:35
DKP § 14

Dnr Bygg 2017/51

Royal Thai, Tunnbygatan 2A, Bromölla
Anmälan för ändring av bärande konstruktion på fastigheten Fotografen 9

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

19(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 45 forts

Av byggnadsinspektören meddelade slutbesked
DSB § 28

Dnr Bygg 2015/158

Bromölla Trävaror AB, Industrigatan 25, Bromölla
Tillbyggnad av industrilokal med ny butikslokal och kontor på fastigheten
Verkstaden 12
DSB § 29

Dnr Bygg 2016/126

Stefan Carlsson och Petra Olsson, Smedåkravägen 8, Bromölla
Tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Trumlan 1
DSB § 30

Dnr Bygg 2011/170

Bengt Lennartsson, Ravlanäs 1, Väckelsång
Del av uterum på fastigheten Stentrasten 35
DSB § 31

Dnr Bygg 2016/56

Bromölla Släggan AB, Segervägen 2-4, Bromölla
Nybyggnad av plank på fastigheten Släggan 9
DSB § 32

Dnr Bygg 2017/30

Lill-Britt Karlsson, Lokegatan 16, Bromölla
Installation av eldstad på fastigheten Stenbocken 7
DSB § 33

Dnr Bygg 2016/177

Magnus Lund, Tunnelvägen 178-3, Bromölla
Installation av eldstad på fastigheten Råby 7:11
DSB § 34

Dnr Bygg 2017/20

Anders Wihlborg, Enögatan 6, Bromölla
Installation av eldstad på fastigheten Tulpanen 1

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

20(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 45 forts

DSB § 35

Dnr Bygg 2017/11

Focus Neon AB, Box 9044, Hägersten
Uppsättning av skylt med belysning på fastigheten Näsum 5:49
DSB § 36

Dnr Bygg 2017/32

Stina Holmgren, Möstadsvägen 3, Bromölla
Installation av eldstad på fastigheten Safiren 1
DSB § 37

Dnr Bygg 2017/22

Bromölla Kommun, Box 18, Bromölla
Tillbyggnad av brandstation t.o.m.2022-03-31 på fastigheten Iföverken 13
DSB § 38

Dnr Bygg 2017/12

Bromölla Kommun, Box 18, Bromölla
Tillbyggnad av idrottshall på fastigheten Näsum 12:2
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 46

Delegationsbeslut Trafik
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Ärende
Av handläggaren meddelade beslut
Under perioden 1/4-30/4 2017 har sex parkeringstillstånd för rörelsehindrade utfärdats. Ett tillstånd är nytt och fem tillstånd har förnyats.
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande
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Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 47

Delegationsbeslut Räddning
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Ärende
Av brandinspektören meddelade beslut
Tillsyn 2017-04-12 enligt LSO på Bromölla Camping & Vandrarhem
Tillsyn 2017-04-18 enligt LSO på Humleskolan
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

23(24)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2017-05-17

Myndighetsnämnden

MN § 48

Meddelande till myndighetsnämnden
Myndighetsnämndens beslut
Meddelandena läggs till handlingarna.
Ärende
Följande meddelande redovisas:
Miljö


Rapport från Länsstyrelsen gällande avlopp



Beslut från Livsmedelsverket



Beslut från Länsstyrelsen gällande avlopp



Överklagande av beslut – planerad inspektion Ytbehandlingsteknik i
Näsum AB



Rapport från Skånes Luftvårdsförbund



Beslut från Länsstyrelsen Skåne angående överklagande av
kommunens beslut gällande olägenhet från belysning på
idrottsanläggning

Bygg


Beslut från Länsstyrelsen Skåne gällande delvis upphävande av
Myndighetsnämndens beslut 2016-11-16 MN § 108 gällande
strandskyddsdispens för pumphus på fastigheten Näsum 12:116



Synpunkt ”Tyck till” angående husbilscamping på fastigheten
Axeltorp 2:6



Information från Boverket om vindkraftverk och plan- och
bygglagstiftningen



Beslut från Länsstyrelsen Skåne gällande anmälan om
vattenverksamhet samt dispens från strandskyddsbestämmelserna för
att anlägga tre våtmarker på fastigheterna Hagstad 4:2 och Håkanryd
3:1 i Bromölla kommun
______

Ordförande

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande

24(24)

