
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-23

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   429, 2020-01-23, kl. 14:00-16.00

Beslutande: Staffan Broddesson (C)
Anders Davidsson (M)
Torgny Handreck (S)
Anders Ingvarsson (SD)
Lina Miremark (Jakaviciute) (L)
Jan-Eric Andersson (KD)
Jessica Klingvall (S)
Pontus Myrenberg (SD)
Agneta Gustafsson (M), ersätter Anne-Marie Lindén (MP)

Ersättare: Annely Silfwerax (C)
Sven Dahlberg (S)
Mats Sahlin (SD)

Övriga närvarande:  Rune Liljenberg, Tf miljö- och byggchef
Rose-Marie Stigsdotter, Tf miljöchef
Gunilla Stark, kvalitetsutvecklare 
Arjana Nikqi, nämndsekreterare

Utses att justera: Anders Davidsson, Jessica Klingvall Paragrafer: 1-7

Sekreterare ___________________________________________________
Arjana Nikqi 

Ordförande ___________________________________________________
Staffan Broddesson

Justerare ___________________________________________________
Anders Davidsson, Jessica Klingvall
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Miljö- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-01-23

Datum för anslags uppsättande: 2020-01-28

Datum för anslags nedtagande: 2020-02-19

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholms kommun 

Underskrift ____________________________________________________
                           Arjana Nikqi 
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MTN § 1                          

Val av justerare

Anders Davidsson (M) och Jessica Klingvall (S) utses att justera protokollet, 27 januari 2020.

_____ 
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MTN § 2                         

Godkännande av föredragningslista

Miljö- och tillståndsnämnden godkänner föredragningslistan.

______
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MTN § 3                  Dnr   MTN 2020/5  

Information till miljö- och tillståndsnämnden 2020

Gunilla Stark, kvalitetsutvecklare, redogör för Tillsynsplanens uppföljning till nämnd –  
tertialuppföljning. 

Rune Liljenberg, Tf verksamhetschef Miljö och bygg, informerar nämnden om verksamheten 
vid miljö- och bygg:

 Indexuppräkning av timavgifter
 Driftbudget – intäkter
 Budget 2021 – process
 Winningtemp
 Inspektion efter möjlighet – 2 ersatta tillfällen per år istället för politikervecka

Anders Davidsson (M) redogör för strandrundan i Ängelholm samt om konferensen kring 
klimatpåverkan som Kustsamverkan ordnat i Malmö. 

_____
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MTN § 4                  Dnr   MTN 2020/2  

Tillståndsansökan till vattenverksamhet för anläggande av bro 
över Vegeå i samband med utbyggnad av Västkustbanan

Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har av Mark- och miljödomstolen fått en remiss gällande 
tillståndsansökan till vattenverksamhet för anläggande av bro över Vegeå i samband med 
utbyggnad av dubbelspår för Västkustbanan (M-1461-19).

Beslutsunderlag
1. Ansökan om tillstånd för bro över Vegeå, daterad 2018-12-05.
2. MKB tillhörande ansökan (Bilaga 6).

Yrkanden 
Anders Davidsson (M) yrkar bifall till förslag till beslut. Staffan Broddesson (C), Torgny 
Handreck (S), Lina Miremark (L) och Anders Ingvarsson instämmer i yrkandet.  

Beslut

Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att avge följande yttrande till Mark- och miljödomstolen:

Skadeförebyggande åtgärder bör regleras i tillståndet. Om detta inte låter sig göras bör det 
istället stå med som ett tillståndsvillkor att:
- Förslag till plan för skadeförebyggande åtgärder ska upprättas av Trafikverket och 

inkomma till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska besluta om tillräckligheten i 
föreslagna åtgärder innan vattenverksamheten får påbörjas

Det föreslagna villkoret gällande kontrollprogram bör ändras till följande lydelse:
- Ett förslag till kontrollprogram ska upprättas av Trafikverket och inges till 

tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighetens ska besluta om kontrollprogram innan 
vattenverksamheten får påbörjas.

Utformningen av ny bro bör göras så att utter och andra medelstora däggdjur kan ta sig 
landvägen under bron längs med vattendraget och om det inte är möjligt bör betongstöd 
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sättas som faunapassager. Vid ombyggnationen bör även befintlig bro utrustas med 
faunapassager vilket inte framgår av ansökan om det redan finns.

Som skydd för laxfiskarna bör eventuellt erosionsskydd utformas med natursten med 
mjuka kanter och inte med sprängsten med vassa kanter.

_____

Beslutet expedieras till:
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via e-post 
mmd.vaxjo@dom.se (senast 31 januari)
miljo@engelholm.se, ecos dnr 2019-976

8

mailto:mmd.vaxjo@dom.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-01-23

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 5                  Dnr   MTN 2020/3  

Tillståndsansökan till vattenverksamhet för avsänkning av 
grundvatten i samband med nybyggnad och drift av 
Sibirientunneln

Ärendebeskrivning
ngelholms kommun har av Mark- och miljödomstolen fått en remiss gällande 
tillståndsansökan för vattenverksamhet gällande avsänkning av grundvatten i samband med 
nybyggnad och drift av Sibirientunneln. (M 1458-19).

Beslutsunderlag
1. Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet för Sibirienvägen, daterad 2018-12-20.
2. MKB tillhörande ansökan (Bilaga 6).

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Anders Davidsson (M), Pontus 
Myrenberg (SD), Jessica Klingvall (S) och Lina Miremark (L) instämmer i yrkandet. 

Beslut

Att avge följande yttrande till Mark- och miljödomstolen:

Skadeförebyggande åtgärder bör regleras i tillståndet. Om detta inte låter sig göras bör det 
istället stå med som ett tillståndsvillkor att: 
- Förslag till plan för skadeförebyggande åtgärder ska upprättas av Trafikverket och 

inkomma till tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndigheten ska besluta om tillräckligheten 
innan vattenverksamheten får påbörjas

Det föreslagna villkoret gällande kontrollprogram bör ändras till följande lydelse:
- Ett förslag till kontrollprogram ska upprättas av Trafikverket och inges till 

tillsynsmyndigheten. Tillsynsmyndighetens ska besluta om kontrollprogram innan 
vattenverksamheten får påbörjas.

Miljö- och tillståndsnämnden anser att den nya tunneln under järnvägen ska utformas med ett 
tätt tråg.
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_____

Beslutet expedieras till:
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö eller via e-post 
mmd.vaxjo@dom.se  (senast 31 januari)
miljo@engelholm.se, ecos dnr 2019-977
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MTN § 6                  Dnr   MTN 2019/6  

Delegeringsbeslut till MTN 2019

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till tjänstepersoner enligt av miljö- och 
tillståndsnämndens antagna delegationsordning.

Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut, december 2019

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2019-12-01 – 2019-12-31 till 
handlingarna.

_____
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MTN § 7                  Dnr   MTN 2020/4  

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MTN 2020

a. Länsstyrelsens beslut 19-12-03, dnr 505-36806-2019, om överklagande av beslut om 
tillsynsavgift på fastigheten Programmeraren 2. 
Länsstyrelsen avslår yrkandet om inhibition

b. Mark- och miljödomstolens dom 2019-12-12, Mål nr M 2114-19, gällande 
överklagande av föreläggande att vidta åtgärd avseende enskild avloppsanläggning 
på fastigheten Tåstarp 1:7.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.

c. Tillsynsuppföljning för helåret 2019

______
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