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Datum

2019-04-17
Myndighetsnämnden

MN § 30

Dnr Bygg 2019/35

Bygglov för nybyggnad av industribyggnad/lager på
fastigheten Järnåldern 21
Myndighetsnämndens beslut
Bygglov beviljas enligt föreliggande handlingar enligt plan- och bygglagen 9 kap
30 §.
Beslutsunderlag
Ansökan om bygglov
Bygglovsritningar
Situationsplan

2019-10-08
2018-10-08
2018-10-08

Ärende
Bridgemill AB, Bromölla har kommit in med en ansökan om bygglov för
nybyggnad av industribyggnad/lager på rubricerad fastighet inom område för
gällande detaljplan.
Fastighetens adress är Malmvägen 3
För lovet gäller
Inga byggåtgärder får påbörjas innan myndighetsnämnden har gett startbesked,
enligt 10 kap 3 § plan- och bygglagen.
Anmälan av kontrollansvarig för åtgärden är inlämnad och godkänd av
myndighetsnämnden, enligt 9 kap 40 § plan- och bygglagen.
Myndighetsnämnden har beslutat att tekniskt samråd och arbetsplatsbesök fordras
enligt 10 kap 14 § plan- och bygglagen.
Förslag till kontrollplan, enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen ska inlämnas till
myndighetsnämnden för fastställande i samband med startbesked.
Brandskyddsdokumentation samt energibalansberäkning skall redovisas.
Miljökontorets yttrande skall beaktas.
Vid utsättning ska kommunens mätningsavdelning kontaktas.
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.
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2019-04-17
Myndighetsnämnden

MN § forts

Bygglovsprövningen omfattar granskning enligt 2 kap, 8 kap 1-5 och 9 §§, 9
kap 30 §. 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
Av handlingarna framgår det att lokalerna kommer att innehålla bland annat
verkstad och lager. Beroende på vilken verksamhet som ska bedrivas på
fastigheten och vad som ska lagras kan det finnas miljökrav enligt gällande
lagstiftning, exempelvis på anmälnings- och tillståndsplikt, rening av
avloppsvatten, dagvattenhantering samt hantering av kemikalier och avfall. Då
fastigheten ligger inom planerat vattenskyddsområde kommer det framöver att
gälla särskilda föreskrifter, vilket kan innebära restriktioner samt krav på tillstånd
och anmälan.
Kemikalier och farligt avfall ska hanteras så att det inte kan ske något läckage till
mark- eller vattenmiljöer. Det innebär till exempel att verkstadslokaler, lager och
garage ska vara avloppslösa om det inte finns någon reningsutrustning. Om
kemiska produkter eller farligt avfall ska hanteras så behöver en förvaringsplats
som är invallad, nederbördsskyddad och påkörningsskyddad ställas i ordning.
Obehöriga ska inte ges tillträde till förvaringen.
Vid fordonstvätt ska avloppsvattnet ledas till en slam- och oljeavskiljare klass 1
enligt SS-EN 858. Reningsutrustningen ska vara rätt dimensionerad till den
verksamhet som ska bedrivas.
Det är anmälningspliktigt att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av
värme ur mark, ytvatten eller grundvatten.
Räddningstjänsts yttrande
Inga synpunkter har inkommit.
Bromölla Energi & Vatten ABs Yttrande
Inga synpunkter har inkommit.
Upplysningar
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Skåne län. Bygglovsbeslutet
kungörs i Post- och inrikes Tidningar och vinner laga kraft efter fyra veckor.
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Datum

2019-04-17
Myndighetsnämnden

MN § forts

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.
______
Exp
Fastighetsägaren
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2019-04-17
Myndighetsnämnden

MN § 31

Dnr Bygg 2016/3

Ansökan om strandskyddsdispens på del av fastigheten
Leingaryd 1:4
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar avslå Emil Vinbergs ansökan om
strandskyddsdispens för på del av fastigheten Leingaryd 1:4 uppföra
komplementbyggnad i form av överbyggd glasveranda samt uppförande av
stödmur.
Ärende
Emil Vinberg, Tians väg 68 i Bromölla har via ombud Mats Nilsson,
Advokatbyrån Mark och Miljö AB, Karlskrona inkommit med ansökan om
strandskyddsdispens på del av fastigheten Leingaryd 1:4, Panshamnsvägen 16117 (Se bilaga 1)
Den del som Emil Vinberg förfogar över genom ett arrendeavtal är en del av en
större fastighet som ägs av Hans Trolle Wachtmeister, Trolle Ljungby. Aktuell
fastighet är belägen inom område med förordnande om strandskydd.
Emil Vinberg har tidigare 2015-11-13, ansökt om dispens från strandskyddet för
tillbyggnad av förråd med glasveranda, stödmur och nybyggnad av båthus på
fastigheten. Efter muntlig information om att förslaget till beslut till
Myndighetsnämnden skulle bli ett avslag så tog Emil Vinberg tillbaka ansökan
2016-01-27.
Efter anonym anmälan visade sig att Emil Vinberg redan påbörjat de av honom
tidigare meddelade åtgärderna. Detta utan att ny ansökan om dispens eller
bygglov för åtgärderna sökts. Inte heller bygglov har sökts för åtgärderna varför
Myndighetsnämnden fattade beslut om att förelägga Emil Vinberg med vite att
vidta rättelse, 2017-10-18/, MN § 82.
I slutlig dom meddelad 2019-01-23 Mål nr M 1348-18, förelades Emil Vinberg
att söka strandskyddsdispens avseende den mur och påbörjade byggnad som
omfattades av ett föreläggande som Myndigheten tidigare beslutat om,
Ansökan inkommen 2019-03-07ansökan avser:
1 Uppförande av komplementbyggnad i form av överbyggd glasveranda med
måtten 6,8*4,6 meter, samt
2. uppförande av stödmur på 12 m.
Sökanden anför som särskilda skäl för dispens att området redan är ianspråktaget
på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte.
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Myndighetsnämnden
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Vidare beskrivs i ansökan att bostadshuset byggdes på 1940-talet tillsammans
med ett par av komplementbyggnaderna nr 1-3, ytterligare komplementbyggnader
under 1960-talet nr 4, samt byggnad nr 5 som ska ha varit uppförd på 1970-talet.
Den byggnad som dispensen avser är den som i kartan anges som nr 4.
(Se bilaga 2)
Byggnaden som påbörjats benämns i ansökan som en överbyggd veranda med ett
glasparti åt söder. Stödmuren som ska ha funnits på plats sedan 1960-talet och
bestod av slipers har ersatts med lecablock. Sökanden menar att byte av
byggnadsmaterial i en anordning som stödmur inte är att betrakta som en åtgärd
som kräver dispens från strandskyddet.
Vidare önskar sökande att Myndighetsnämnden fastställer en tomtplats
motsvarande prickad markering på bifogad karta och enligt MB 7 kap 18 f § 2:a
stycket. Kartunderlaget är i sig inte komplett men i handläggningen har det
antagits att avsikten är att den norra prickade markeringen ska fortsatt löpa ner till
vattenlinjen.
Bedömning och beslutsmotivering
I utredningen av ärendet finns inga särskilda skäl att bevilja strandskyddsdispens
enligt ansökan.
Det finns inget som styrker att de byggnader som i ansökan uppges ha uppförts på
1960-talet och som ansökan delvis omfattar har varit uppbyggda och i sådant
skick att de kunnat användas som komplementbyggnad. På Ortofoto från 2014
syns varken stödmur eller något som kan uppfattas som en byggnad som
motsvarar den yta som ansökan avser.
Bedömningen är att den yta som hävdas som redan ianspråktagen inte förelåg i
den utformning eller utbredningen som ansökan utan att åtgärden tar ny yta i
anspråk. Det vill säga ökar hemfridszonen. Något motiv enligt Miljöbalken 7
kapitlet 18 c § föreligger alltså inte.
Den del av fastighet som ansökan avser ligger i sin helhet inom den
översvämningskartering som gjordes i samverkan med Thyréns inför kommunens
VA-plan. Den går in på detaljer angående markens beskaffenhet, exempelvis var
det finns hårdgjorda ytor eller gräs angående genomsläppligheten för nederbörd.
Man tog också hänsyn till topografin.
Detta talar enligt PBL Kap 2 § 5 punkt 5 mot att bevilja bygglov för de åtgärder
som strandskyddsansökan avser.
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Skäl för Myndighetsnämndens beslut
Enligt 7 kap 15 § miljöbalken får inom strandskyddsområde inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar
eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från
att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedande arbeten utföras för byggnader,
anläggningar eller anordningar som avses i 1 eller 2, eller,
4. åtgärder vidtas som väsentligen förändrar livsvillkoren för djur- eller
växtarter.
Strandskyddet syftar enligt 7 kap 13 § miljöbalken till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda
livsvillkor för djur- och växtliv på land och i vatten. Myndighetsnämnden får
dock enligt 7 kap 18 b § miljöbalken lämna dispens om särskilda skäl föreligger.
En dispens ska enligt 7 kap 26 § miljöbalken vara förenlig med strandskyddets
syften.
Enligt 7 kap 25 § miljöbalken skall vid prövning av frågor om skydd av områden
enligt detta kapitel hänsyn tas även till enskilda intressen. En inskränkning i
enskilds rätt att använda mark eller vatten som grundas på skyddsbestämmelse i
detta kapitel får därför inte gå längre än som krävs för att syftet med skyddet skall
tillgodoses.
I miljöbalkens grundläggande hushållningsbestämmelser anges i 3 kap 1 §
miljöbalken att ”Mark- och vattenområden skall användas för det eller de
ändamål för vilka områdena är mest lämpade”. Denna övergripande bestämmelse
skall vara vägledande för det allmännas agerande och för tillämpningen av bl. a 7
kap miljöbalken.
Enligt Miljöbalken 7 kapitlet 18 c § får dispens medges om särskilda skäl för ett
område föreligger:
1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering
är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och
behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan
genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som
inte kan tillgodoses utanför området, eller
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6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.
Det anges inte specifikt att materialbyte är skäl för att söka dispens. Men den är
att betrakta som en anläggning och som sådan kan den hindra allmänheter att
beträda området. Vidare är det ett grävningsarbete inom strandskyddat område
och som sådan ska dispens sökas
Det finns inget som styrker att de byggnader som i ansökan uppges ha uppförts på
1960-talet och som ansökan delvis omfattar har varit uppbyggda och i sådant
skick att de kunnat användas som komplementbyggnad. På Ortofoto från 2014
syns varken stödmur eller något som kan uppfattas som en byggnad som
motsvarar den yta som ansökan avser.
Bedömningen är att den yta som hävdas som redan ianspråktagen inte förelåg i
den utformning eller utbredningen som ansökan utan att åtgärden tar ny yta
anspråk. Det vill säga ökar hemfridszonen. Något motiv enligt Miljöbalken 7
kapitlet 18 c § föreligger alltså inte.
Oavsett har den påbörjade uppbyggnaden ett uttryck som inte är förenligt med en
byggnad hade varit uppförd på 1960-talet. Påbörjad uppbyggnad är av en sådan
karaktär att den bedöms frånhålla allmänheten till strandområdet och området
som helhet. Samt delen med glasparti åt söder ökar hemfridszonen på sådan sätt
att tillgängligheten för allmänheten att följa befintlig markväg för att komma ner
till strandkanten måste anses försvåras.
Området ligger inom riksintresse för både naturvård och friluftsliv.
Aktuellt ärende ska prova strandskyddsdispens och inte bygglov. Det är dock
viktigt att beakta syftet med föreliggande dispens vilket är att uppföra en
komplementbyggnad i form av överbyggd glasveranda med måtten 6,8*4,6 meter,
samt uppföra en stödmur på 12 m.
Enligt PBL 2 kap 5 §
Vid planläggning och i ärenden om bygglov eller förhandsbesked enligt denna lag
ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är lämpad för
ändamålet med hänsyn till
1. människors hälsa och säkerhet,
2. jord-, berg- och vattenförhållandena,
3. möjligheterna att ordna trafik, vattenförsörjning, avlopp, avfallshantering,
elektronisk kommunikation samt samhällsservice i övrigt,
4. möjligheterna att förebygga vatten- och luftföroreningar samt
bullerstörningar, och
5. risken för olyckor, översvämning och erosion.
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Den finns skäl efter att ha granskat kartunderlag att tro att den tidigare stödmuren
haft som syfte att minska risken för översvämning vid högre vattenstånd i
Ivösjön.
Den del av fastighet som ansökan avser ligger i sin helhet inom den
översvämningskartering som gjordes i samverkan med Thyréns inför kommunens
VA-plan. Den går in på detaljer angående markens beskaffenhet, exempelvis var
det finns hårdgjorda ytor eller gräs angående genomsläppligheten för nederbörd.
Man tog också hänsyn till topografin.
Detta talar enligt PBL Kap 2 § 5 punkt 5 mot att bevilja bygglov för de åtgärder
som strandskyddsansökan avser.
Myndighetsnämnden påminner
Länsstyrelsen skall, enligt 19 kap 3 b § miljöbalken, inom tre veckor efter det att
kommunens beslut registrerats hos Länsstyrelsen, besluta om eventuell överprövning
av beslutet. I samtliga fall kommer Länsstyrelsens beslut att skickas i kopia till
beslutande kommunal nämnd samt till sökanden. Beslutet om överprövning kan inte
överklagas.
Detta beslut kan överklagas hos, Länsstyrelsen i Skåne Län, rättsenheten enligt
nedan.
______
Exp:
Fastighetsägaren
Länsstyrelsen i Skåne län, Miljöavdelningen, 205 15 MALMÖ
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MN § 32

Dnr MN 2019/19

Val av representant till Skånes Luftvårdsförbund
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar utse ordförande Gert-Åke Bengtsson som ordinarie
representant, samt vice ordförande Conny Svensson som reserv som representant
till Skånes Luftvårdsförbund för perioden som sträcker över mandatperioden
motsvarande uppdraget för Myndighetsnämnden.
Ärende
Skånes Luftvårdsförbund är en ideell förening som sedan bildandet år 1987
bedriver övervakning av luftkvaliteten i Skåne. Förbundets medlemmar
representerar både privat och offentlig sektor i länet och består av representanter
från industrin, kommunerna, Region Skåne, skogs- och lantbruksorganisationer
med flera. Luftvårdsförbundets mål enligt deras hemsida är:
Samordnad recipientkontroll
Kartlägga luftmiljön i Skåne
Ta fram underlag för bedömning av miljö- och hälsoeffekter
Redovisa undersökningsresultaten på ett sådant sätt att de kan vara till nytta för
planeringsarbetet i regionen
Fungera som rådgivande organ samt rekommendera åtgärder i luftvårdsfrågor
Skånes Luftvårdsförbund har skickat kallelse till förbundsstämma den 25 april,
2019 kl 9,30 på Statt Hotell i Hässleholm.
Motivering
Tidigare ordförande i Myndighetsnämnden och representant för Bromölla Johan
Karlsson har meddelat att han inte längre är tillgänglig för uppdraget.
Förslaget är därför att nuvarande ordförande i Myndighetsnämnden Gert-Åke
Bengtsson ges uppdraget som ordinarie representant och att Conny Svensson vise
ordförande för Myndighetsnämnden går in som reserv.
Förslaget är också att till skillnad från tidigare förfarande att uppdraget löper över
samma mandatperiod som motsvarar uppdraget i Myndighetsnämnden.
______
Exp
Skånes Luftvårdsförbund
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Dnr MN 2019/20

Bildande av Östreviks djurskyddsområde i Ivösjön
Myndighetsnämndens beslut
Myndighetsnämnden beslutar att ge Helena Nerbring Lisell delegation på
verkställande av beslut när Trolle Ljungby AB lämnar besked om medgivande till
bildandet av djurskyddsområdet på den del av marken som berörs och tar ansvaret
som naturvårdsförvaltare.
Myndighetsnämnden beslutar att fastställa djurskyddsområde med koordinaterna
X 6220800; Y 468315 (SWEREF 99_TM).
Myndighetsnämnden beslutar att det är förbjudet att färdas eller uppehålla sig i
området under tidsperioden 1 februari – 31 augusti från och med beslutsdatumet.
Myndighetsnämnden beslutar att meddela dispens från ordningsföreskrifterna för
markägaren eller dennes representant, dennes arrendator eller fågelinventerare
som arbetar på uppdrag av Bromölla kommun, Länsstyrelsen Skåne, Nordöstra
Skånes fågelklubb eller Skånes Ornitologiska förening. Förbudet gäller ej heller
statlig eller kommunal tjänsteman vid tjänsteutövning.
Ärende
Dokumentation som inkommit till Bromölla kommun visar att det föreligger att
akut behov att kommunen upprättar ett djurskyddsområde mellan Orudden och
Holma i Östrevik, i nordöstra Ivösjön.
Med stöd av 7 kap 12 § miljöbalken (1998:808) föreslås det område som
avgränsas på bifogad karta (bilaga 1 och 2) som djurskyddsområde.
För att trygga syftet med djurskyddsområdet ska den föreskrift gälla, som anges
nedan med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken.
Naturvårdsförvaltare för området ska vara Trolle-Ljungby AB. Tillsynsmyndighet
ska Bromölla kommun vara. Området ska utmärkas enligt Naturvårdsverkets
anvisningar.
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Datum

2019-04-17
Myndighetsnämnden

MN § forts

Uppgifter om djurskyddsområdet
Namn: Östreviks djurskyddsområde
Kommun: Bromölla
Gränser: Området begränsas av mitten av röd heldragen linje på till detta beslut
bifogad karta (bilaga 1)
Fastigheter: del av NÄSUM 32:3 samt del av NÄSUM 12:2
Markägare: Enskild samt Bromölla kommun.
Läge: strand, strandskog, uddar samt små öar mellan Orudden och Holma i
Östrevik i nordöstra delen av Ivösjön.
Koordinater: X 6220800; Y 468315 (SWEREF99_TM)
Areal: 49,19 hektar, varav cirka 7 hektar land.
Förvaltare: Trolle Ljungby AB
Tillsynsmyndighet: Bromölla kommun
Lagstöd
Miljöbalken 7 kap. 12 § Om det utöver förbud enligt 8 kap. 1 och 2 §§ eller
förbud och begränsningar enligt jakt- och fiskelagstiftningen behövs särskilt
skydd för en djur- eller växtart inom ett visst område, får länsstyrelsen eller
kommunen meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller
allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området.
Miljöbalken 7 kap. 30 § Föreskrifter om rätten att färdas och vistas inom ett
område som skyddas enligt detta kapitel och om ordningen i övrigt inom området
får meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer, om
det behövs för att tillgodose syftet med skyddet. I de fall kommunen beslutar om
skydd av ett område får den meddela sådana föreskrifter. Föreskrifterna skall
gälla omedelbart, även om de överklagas.
Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken mm, allmänna
bestämmelser 9 §. Länsstyrelsen eller kommunen får meddela dispens från
föreskrifter som den har meddelat för ett djur- eller växtskyddsområde, om det
finns särskilda skäl. En sådan dispens får ges endast om det är förenligt med
föreskriftens syfte.

Ordningsföreskrifter med stöd av 7 kap 30 § miljöbalken
Med stöd av 7 kap 12 § miljöbalken (1998:808) föreslås det område som
avgränsas på bifogad karta (bilaga 1) som djurskyddsområde.
Det är förbjudet att färdas eller uppehålla sig i området årligen under tidsperioden
1 februari – 31 augusti från och med beslutsdatumet.
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Datum

2019-04-17
Myndighetsnämnden

MN § forts

Dispens från ordningsföreskrifterna
Förbudet gäller ej markägaren eller dennes representant, dennes arrendator eller
fågelinventerare som arbetar på uppdrag av Bromölla kommun, Länsstyrelsen
Skåne, Nordöstra Skånes fågelklubb eller Skånes Ornitologiska förening.
Förbudet gäller ej heller statlig eller kommunal tjänsteman vid tjänsteutövning.
Bromölla kommun får enligt 9 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd, för
särskilda fall medge undantag från föreskriften.
Skyddets geografiska omfattning
Djurskyddsområdet omfattar nordöstra delen av Ivösjön, en del av Östrevik
mellan Orudden och Holma. Fastigheterna som berörs är del av NÄSUM 32:3
samt del av NÄSUM 12:2. Skyddsområdets totala areal är 49,19 hektar. Området
har avgränsats med tydliga strukturer i landskapet.
Skäl för beslut
Enligt 7 kap 12 § miljöbalken får Bromölla kommun, om det utöver förbud enligt
8 kap. 1 och 2 §§ eller förbud och begränsningar enligt jakt- och
fiskelagstiftningen behövs särskilt skydd för en djur- eller växtart inom ett visst
område, meddela föreskrifter som inskränker rätten till jakt eller fiske eller
allmänhetens eller markägarens rätt att uppehålla sig inom området.
Enligt 7 kap 30 § miljöbalken regleras föreskrifter om rätten att färdas och vistas
inom ett område som skyddas enligt detta kapitel och om ordningen i övrigt inom
området. Sådana föreskrifter får meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer, om det behövs för att tillgodose syftet med skyddet.
Bedömning
Mellan Orudden och Holma i Östrevik finns ett av de viktigaste häcknings- och
uppehållsområdena i Ivösjön. Här finns flera skyddsvärda fågelarter som är
upptagna i EU:s fågeldirektiv för vilka särskilda skyddsområden skall avsättas.
Denna del av Ivösjön är en omtyckt rastplats för skridskoåkare på vintern
kanotpaddlare på sommaren, vilket orsakar störningar för de skyddsvärda
fågelarterna. De skyddsvärda fågelarterna är mycket känsliga för störningar vid
boplatserna. Fåglarna återvänder ogärna till boet så länge störningen finns kvar,
vilket ofta leder till misslyckad häckning. Bedömningen är att det har skett en
markant ökning av störningsfrekvensen i området, vilket medfört att
häckningsframgången har uteblivit. Därför är ett tillträdesförbud under
häckningstiden nödvändigt för att de skyddsvärda fåglarna ska kunna reproducera
sig.
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Redogörelse för ärendet
Nordöstra Skånes fågelklubb har för kommunen under våren 2019 redovisat
dokumentation över den drastiska nedgången av antalet häckningar bland
skyddsvärda fåglar i Östrevik. För vissa fåglar vilka tidigare har varit väl
etablerade med stabil population, misslyckades häckningarna till 100 % under
2018, trots att de nått långt i häckningen. Ungar har hittats övergivna, döda.
Störningar från det rörliga friluftslivet - vilket i föreliggande ärende omfattar
paddling, motorbåtar, fiske eller annan vistelse inom området anges som en av
orsakerna till att häckningarna misslyckats. Fastlandet och de små öarna mellan
Orudden och Holma anges som ett av de viktigaste häcknings- och
uppehållsområdena i Ivösjön för flera skyddsvärda fågelarter
Förslaget till beslut är förenligt med grundläggande bestämmelser för hushållning
med mark och vattenresurser; med Bromölla kommuns översiktsplan; med att
Ivösjön är riksintresse för naturvård; med att Ivösjön är riksintresse för friluftsliv
samt med att det är ett internationellt värdefullt Natura 2000-område.
Föreskriften gäller omedelbart, även om den överklagas.
______
Exp
Tekniska enheten
Trolle Ljungby Ab
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2019-04-17
Myndighetsnämnden

MN § 34

Delegationsbeslut Bygg
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Ärende
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen
delegationsordning.
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2019-03-01 till 2019-03-31
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut.

______
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2019-04-17
Myndighetsnämnden

MN § 35

Delegationsbeslut Miljö
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Ärende
Myndighetsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt enligt fastslagen
delegationsordning.
Härmed anmäls beslut fattade under perioden 2019-03-01 till 2019-03-31
Beslutsunderlag
Redovisning av delegationsbeslut.

______
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2019-04-17
Myndighetsnämnden

MN § 36

Delegationsbeslut Trafik
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av delegationsbesluten godkänns.
Ärende
Av handläggaren meddelade beslut
Under perioden 2019-03-01 till 2019-03-31 har 2 parkeringstillstånd för
rörelsehindrade utfärdats.
______
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Datum

2019-04-17
Myndighetsnämnden

MN § 37

Meddelande till myndighetsnämnden
Myndighetsnämndens beslut
Redovisningen av meddelandena godkänns
Ärende
Följande meddelande redovisas:
Bygg/Miljö


5G-tekniken – industrin har inte undersökt hälsoriskerna



Beslut från Kommunfullmäktige – anhållande om godkännande att flytta
fram genomförandet av VA-planen



Beslut från Kommunfullmäktige – ansvarsfrihet för Myndighetsnämnden



Beslut från Länsstyrelsen – överklagande av beslut enligt miljöbalken
om anmälan avseende installation och drift av tork på fastigheten
Ratten 4



Delbeslut från Länsstyrelsen – överklagande av lokala trafikföreskrifter,
fråga om inhibition



Lantmäteriet – underrättelse om begärd förrättning på fastigheten
Korsvången 2



Lantmäteriet – underrättelse om begärd förrättning på fastigheten Näsum
12:2

______
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