
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-11-17 

 
 

 
 

 
Miljö- och tillståndsnämnden 

 

   
 

 
 

Plats och tid:    Grå, 2022-11-17, kl. 14:00-16.15 
 
Beslutande: Staffan Broddesson (C) 

Anders Davidsson (M) 
Anders Ingvarsson(SD) 
Jessica Klingvall (S) 
Sven Dahlberg (S), tjg ersättare 
Paul Hanstål (M), tjg ersättare 
Lennart Steinick (M), tjg ersättare 
Pontus Myrenberg (SD) 
Jan-Erik Bengtsson (L) 

Ersättare:   Maria Raquel Mata Umanzor (S) 
  Annely Silfverax (C) 

Övriga närvarande:   Ida Persson, verksamhetschef 
  Daniel Sjölin, nämndsekreterare 
  Malin Pommer, enhetschef 
  Rose-Marie Stigsdotter, enhetschef 
  Malin Abbott, handläggare 
  Maria Thyr, kommunekolog 
  Emelie Larsson, handläggare 
  Maria Adolfsson, miljöstrateg 

Paragrafer: 115-124 
 
 
Protokollet är digitalt justerat av: 
 
Staffan Broddesson(C), Ordförande 
 
Anders Ingvarsson (SD), Justeringsperson 
 
Jessica Klingvall (S), Justeringsperson 
 
Daniel Sjölin, Sekreterare 

 
 

 
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats 
 
Datum för anslags uppsättande: 2022-11-22 
 
Datum för anslags nedtagande: 2022-12-14 
 
Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm 
  

1



 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

 
Sammanträdesdatum 2022-11-17 

 
 

 
 

 
Miljö- och tillståndsnämnden 

 

   
 

 
 

 
 
Innehållsförteckning 
 
§ Ärendebeskrivning Dnr.  

 

115 Val av justeringspersoner  

116 Godkännande av dagordningen 

117 Muntlig information från verksamhetschef Ida Persson 

118 Förbud för markutfyllnad Skörpinge 94:1 

119 Förbud mot återvinning av avfall i anläggningsändamål Kärra1:2 och 
Vegeholm 1:1 

120 Utredning om skarv i Ängelholms kommun 

121 Vattenförvaltningsrapport 2022 

122 Ekonomiuppföljning 

123 Kännedomsärenden 2022 

124 Redovisning av delegationsbeslut 2022 

 

 

2



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 115  

Val av justeringspersoner 

Anders Ingvarsson(SD) och Jessica Klingvall (S) föreslås som justeringspersoner. 
 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 
 
att utse Anders Ingvarsson(SD) och Jessica Klingvall (S)till justeringspersoner. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 116  

Godkännande av dagordningen 

Inga ändringar av dagordningen föreslås. 
 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 117  

Muntlig information från verksamhetschef Ida Persson 

Ida Persson, verksamhetschef, informerar bland annat om följande: 
 
-Information om ”råttärendet”-Margretetorp 17:2 
-Information om beslut från Länsstyrelsen gällande ärendena om anvisande av plats 
i Havsbaden. 
-Information om kontrollköp av folköl. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 118 Dnr. MTN 2022/57,  

Förbud för markutfyllnad Skörpinge 94:1 

Ärendebeskrivning 
Fastigheten Skörpinge 94:1 har sedan år 2014 varit föremål för ett flertal 
utfyllningar. Fastigheten har, av verksamhetsutövaren Mats Persson, fyllts ut med 
både schaktmassor och matjord enligt beslut från både länsstyrelsen och 
kommunen. Syftet med utfyllnaderna har enligt verksamhetsutövaren (tillika 
fastighetsägaren) varit att förbättra markförhållanden så att marken kan användas 
till odling eller för att kunna skötas enkelt med klippning av gräsgröda. Nu aktuellt 
ärende har sin grund i en anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål 
som inkom till nämnden år 2017. Efterföljande beslut innebar att utfyllnad kunde 
bedrivas i huvudsaklig överenskommelse med vad som angetts i anmälan, 
kompletterat med nämndens försiktighetsmått.  

 
Under 2019 inkom verksamhetsutövaren med en ändringsanmälan för den 
pågående markutfyllnaden. Markutfyllnaden angavs vid denna tidpunkt vara i 
huvudsak färdig. Det återstod dock att påföra matjord ovanpå de tillförda 
schaktmassorna, varför verksamhetsutövaren behövde förlängd tid för att slutföra 
markutfyllnaden. Nämnden beslutade att utfyllnaden kunde fortsätta och gav 
anstånd för förlängd tid. Verksamhetsutövaren har därefter vid ytterligare två 
tillfällen, år 2020 och år 2021, lämnat in ändringsanmälningar avseende förlängd tid 
att slutföra markutfyllnaden. Den ursprungliga utfyllnaden skulle varit avslutad vid 
årsskiftet 2019/2020. I beslut om anstånd har tiden gradvis flyttats fram till 
årsskiftet 2022/2023. Verksamhetsutövaren önskar nu ytterligare förlängd tid för 
att slutföra markutfyllnaden till årsskiftet 2023/2024.  
 
Verksamhetsutövaren har inte slutfört utfyllnaden på drygt fem år, varför nämnden 
inför detta beslut låtit genomföra en inmätning av massorna som fastigheten fyllts 
ut med. Denna inmätning visar att utfyllnaden vida överstiger de mängder som 
angivits i besluten. Förutom att tillförda massor överstiger tillåten mängd är syftet 
med ytans funktion och fastighetsägarens behov av marken tveksamt. Med hänsyn 
härtill föreslås i detta tjänsteutlåtande att verksamhetsutövaren med omedelbar 
verkan förbjuds att tillföra massor på fastigheten.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-08 

• Bilaga 1, Närboende samt Länsstyrelsen Skånes yttrande.  
• Bilaga 2, Skrivelse inkomna synpunkter daterad 26 september 2022 
• Bilaga 3, Anmälan om användning av avfall för anläggninsgändamål 
• Bilaga 4, MYN MD § 252/17 
• Bilaga 5, MYN MD § 379/17 
• Bilaga 6, MTN MD § 2021–839 
• Bilaga 7, Höjdmätning daterad 3 oktober 2022 
• Bilaga 8, Fotobilaga daterad juni 2018 till maj 2022 
• Bilaga 9, Situationskarta över område 1, 2 och 3 
 

Föredragande tjänsteperson 
Malin Abbott, handläggare 

Yrkande 
Staffan Broddesson(C), Anders Davidsson(M), Jessica Klingvall(S), Sven 
Dahlberg(S), Anders Ingvarsson(SD), Pontus Myrenberg(SD), Jan-Erik 
Bengtsson(L), Paul Hanstål(M) och Lennart Steinick(M) yrkar bifall till förslaget 
från tjänsteutlåtandet. 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar 

att förbjuda dig, Mats Persson , att till områdena 1, 2 och 3 på 
fastigheten Skörpinge 94:1 i Ängelholms kommun (se karta bilaga 9) 
återvinna avfall för anläggningsändamål dvs lägga upp massor.  

att förena förbudet med ett löpande vite på 100 000 kr. Ansökan om 
utdömande kan göras varje gång nämnden konstaterar en överträdelse av 
förbudet. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att detta beslut ska gälla omedelbart även om du överklagar det. Du kan 
överklaga detta beslut till länsstyrelsen. 

 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägare 

Mats Persson  
Höja Landsväg 76 
262 96 Ängelholm   
Överklagandehänvisning till Länsstyrelsen Skåne och delgivningskvitto 
inklusive samtliga bilagor.  

• Registrering miljo@engelholm.se  (inklusive samtliga bilagor) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 119 Dnr. MTN 2022/56,  

Förbud mot återvinning av avfall i 
anläggningsändamål Kärra1:2 och Vegeholm 1:1 

Ärendebeskrivning 
En anmälan om återanvändning av avfall i anläggningsändamål för att anlägga en 
bullervall inkom från fastighetsägaren, nedan kallad sökanden, den 19 mars 2022. 
Den 2150 meter långa och ca 5 meter höga bullervallen bestående av KM-massor 
(känslig markanvändning) planeras på fastigheterna Kärra 1:2 och Vegeholm 1:1, 
mellan den framtida golfbanan och järnvägsspåret. Bullervallens syfte är enligt 
sökanden att minska bullerpåverkan från järnvägen på den framtida golfbanan, 
förbättra spelupplevelsen på golfbanan samt bidra till förbättring av bullermiljön 
närområdet som omfattar riksintressen för friluftsliv. 
 
Ärendet har skickats på remiss till Länsstyrelsen Skåne, Trafikverket, Stadsmiljö, 
Kommunekologen, Öresundskraft och Räddningstjänst. Miljö- och 
tillståndsnämnden (nedan kallad nämnden) har även varit i kontakt 
verksamhetsutövaren för golfbanan, Plus Four Golf AB.  
 
För att anläggning med hjälp av avfall ska kunna klassas som återvinning ska det 
finnas ett syfte och anläggningen ska fylla en funktion. Miljö och tillståndsnämnden 
ställer sig frågande till syftet och behovet av en bullervall på platsen baserat på 
följande; Verksamhetsutövaren för golfbanan ser inget behov av en bullervall eller 
att denna skulle förbättra spelupplevelsen och ser snarare att uppförandet av en 
sådan kan motverka deras visioner med golfbanan. Vid framtagande av detaljplanen 
för golfbanan har bullerfrågan redan utretts. Även om man då kunde konstatera att 
platsen är utsatt för buller så bedömde man att påverkan från detta var liten och att 
ingen bullerreducerande åtgärd krävs. Uppförande av en bullervall skulle dessutom 
innebära en risk för spridning av förorening samt medföra olägenhet för 
omkringboende under en lång tid i form av buller, eventuell damning och ökad 
tung trafik på vägarna.  
 
Baserat på ovanstående så bedömer nämnden att behovet av en bullervall på 
platsen kan ifrågasättas och att syftet för åtgärden därför inte bedöms utgöra ett 
tillräckligt starkt motiv för anmäld åtgärd.  
 
I detta tjänsteutlåtande föreslås att återanvändning av avfall i anläggningsändamål 
förbjuds. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande daterat 2022-11-02 
• Bilaga 1: Skrivelse med synpunkter från sökanden, inkommen 2022-10-13 
• Bilaga 2: Tjänsteanteckningar från telefonkontakt med 

verksamhetsutövaren för golfbanan Christian Lundin, Plus Four Golf AB, 
2022-09-14 samt mailkommunikation med verifiering av anteckningar  

• Bilaga 3: Komplettering, inkommen 2022-06-27 
• Bilaga 4: Yttranden från instanser som remitterats 2022-05-13, 2022-05-17 
• Bilaga 5: Komplettering, bullerutredning, inkommen 2022-05-04 
• Bilaga 6: Anmälan om återanvändning av avfall för anläggningsändamål, 

inkommen 2022-03-19  
• Bilaga 7: Plankarta detaljplan DP 1032 för fastigheten Kärra 1:2 m.fl., 

golfbana, daterad 2010-06-28 
• Bilaga 8: Planbeskrivning detaljplan DP 1032 för fastigheten Kärra 1:2 m.fl., 

golfbana, daterad 2010-06-28  
• Bilaga 9: Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för fastigheten Kärra 

1:2 m.fl., golfbana, Ängelholms kommun, SWECO, daterad 2009-09-09 
 

 

Föredragande tjänsteperson 
Emelie Larsson, handläggare 

Yrkande 
Staffan Broddesson(C), Anders Davidsson(M), Sven Dahlberg(S), Jessica 
Klingvall(S), Anders Ingvarsson (SD), Pontus Myrenberg(SD), Jan-Erik Bengtsson 
(L), Paul Hanstål (M), Lennart Steinick (M) yrkar bifall till förslaget från 
tjänsteutlåtandet. 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar 

att  förbjuda Erik Von Geijer ( ) att utföra anmäld åtgärd 
gällande återvinning av avfall för anläggningsändasmål på fastigheterna 
Kärra 1:2 och Vegeholm 1:1, Ängelholms kommun.  

 

10



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Erik Von Geijer  

Vegeholmsvägen 98 
262 92 Ängelholm 
erik@vegeholm.se 
Överklagandehänvisning till Länsstyrelsen och delgivningskvitto inklusive 
samtliga bilagor. 
 

•  miljo@engelholm.se (inklusive bilagor) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 120 Dnr. MTN 2022/61,  

Utredning om skarv i Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillståndsnämnden gav i augusti 2022 hållbarhetsenheten i uppdrag att 
utreda frågan kring storskarvar i kommunen, efter att ha fått indikationer från 
fiskare om att de utgör ett problem. Uppdraget bestod i att utreda om ett problem 
förelåg och i så fall föreslå lämpliga åtgärder.  
 
Utredningen har bestått i att samla in information från skriftliga källor, så som 
vetenskapliga studier samt muntlig och skriftlig information från experter på 
området.  

Beslutsunderlag 
• Utredning av skarv i Ängelholms kommun med bilaga, 2022-11-01 

Föredragande tjänsteperson 
Maria Thyr, kommunekolog 

Yrkande 
Anders Davidsson(M), Anders Ingvarsson(SD), Jessica Klingvall (S) och Jan-Erik 
Bengtsson(L) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet. 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden föreslås besluta 

att notera utredningen och anse frågan besvarad. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Robin Pehrsson, robin.pehrsson@engelholm.se, hållbarhetsenheten 
• Rose-Marie Stigsdotter, rose-marie.stigsdotter@engelholm.se, miljöenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 121 Dnr. MTN 2022/60,  

Vattenförvaltningsrapport 2022 

Ärendebeskrivning 
Det har kommit önskemål från politiken om at få en utvärdering och summering av 
Ängelholms kommuns arbete med vattenförvaltning 2022 samt att få en utredning 
kring de vattenorganisationer där kommunen är medlem, vad som sker i 
organisationerna i relation till medlemskapets kostnader. 
 

Beslutsunderlag 
• Vattenförvaltningsrapport 2022, inklusive bilaga, Mer om vattenförvaltning och 

EU:s vattendirektiv. 
 

Föredragande tjänsteperson 
Maria Adolfsson, miljöstrateg 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar  

att ha tagit del av informationen.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 122 Dnr. MTN 2022/1,  

Ekonomiuppföljning 

Ärendebeskrivning 
Miljö och bygg lämnar en ekonomisk avvikelserapport per den 31 oktober enligt av 
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller bokfört utfall per den 31 
oktober samt prognoser för helårsutfall avseende både drift- och 
investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande MTN 2022/1 den 14 november 2022 samt bilaga 1 
Avvikelserapport per den 31 oktober 2022 för Miljö- och tillståndsnämnden.  

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, verksamhetschef 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att godkänna avvikelserapporten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 123 Dnr. MTN 2022/12,  

Kännedomsärenden 2022 

a. Beslut, Högsta domstolen, 2022-10-11, Mål nr Ö 5449-22, gällande 
tillstånd till prövning i hovrätt av mål om utdömande av vite på 
fastigheten Strövelstorp 3:19. Överklagan av Svea hovrätts, Mark- och 
miljööverdomstolens, beslut 2022-07-28 i mål M 9103-22. Högsta 
domstolen meddelar inte prövningstillstånd. Mark- och 
miljööverdomstolens avgörande står därmed fast. Ecos dnr: 2012-965 
 

b. Beslut, Länsstyrelsen, 2022-10-12, dnr 525-35485-2022, gällande 
föreläggande enligt miljöbalken för anläggande av en solcellsanläggning 
på fastigheten Ausås 7:12. Länsstyrelsen förelägger med stöd av 12 kap. 
6 § miljöbalken att fastighetsägaren ska vidta flertalet 
försiktighetsåtgärder till skydd för naturmiljön. Ecos dnr: 2022-1860 

 

c. Beslut, Länsstyrelsen, 2022-10-20, dnr 32001-2022, gällande anmälan 
enligt 11 kap 9 a § miljöbalken om vattenverksamhet för anläggning av 
en gång- och cykelbro över Rönne å på fastigheterna Ängelholm 3:1 
och Ängelholm 3:18. Länsstyrelsen förelägger Ängelholms kommun 
med stöd av 23 § första stycket 2a förordningen (1998:1388) om 
vattenverksamhet m.m. och 26 kapitlet 9 § miljöbalken att vidta flertalet 
försiktighetsmått i samband med utförandet av anmäld 
vattenverksamhet. Ecos dnr: 2022-1769 
 

d. Beslut, Svea hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, 2022-10-18, Mål 
nr M 3267-22, gällande ansökan om tillstånd enligt 9 och 11 kap. 
miljöbalken till fortsatt och utökad bergtäktsverksamhet m.m. på 
fastigheten Hillarp 2:12 m.fl. nu fråga om prövningstillstånd. 
1. Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för MVB Syd 

AB:s överklagande gällande villkor 5 och 20.  
2. Mark- och miljööverdomstolen ger prövningstillstånd för 

Länsstyrelsen i Skåne läns överklagande gällande villkor 8 och 
yrkande om delegation kopplat till villkor 20. 

3. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd i övrigt. 
Ecos dnr: 2020-1526 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

 

e. Beslut, Mark- och miljödomstolen, 2022-10-25, Mål nr M 3441-22, 
gällande utdömande av vite på fastigheten Munka Ljungby 13:9. Nu 
fråga om avskrivning. Miljö- och tillståndsnämnden har återkallat sin 
ansökan om utdömande av vite. Mark- och miljödomstolen avskriver 
målet. Ecos dnr: 2017-818 

 

f. Beslut, Mark- och miljödomstolen, 2022-10-27, Mål nr M 506-22, 
gällande ansökan om moderna miljövillkor för Skaftarp vid Kägleån. 
Nu fråga om vilandeförklaring. Mark- och miljödomstolen 
vilandeförklarar målet i avvaktan på att Mark- och miljööverdomstolen 
avgör det överklagade avvisningsbeslutet eller till dess att mark- och 
miljödomstolen beslutar att återuppta handläggningen av målet vid 
domstolen. Ecos dnr: 2022-351 
 

g. Överlåtelse av Energikontoret Skåne till Energikontor Sydost 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-11-17 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 124 Dnr. MTN 2022/13,  

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

-Delegationsbeslut miljö- och livsmedel oktober 2022 
- Delegationsbeslut alkohol- och tobak oktober 2022 
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