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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 76  

Val av justeringspersoner 

Jan-Erik Bengtsson (L) och Torgny Handreck (S) föreslås som justeringspersoner. 
 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 
 
att utse Jan-Erik Bengtsson (L) och Torgny Handreck (S) till justeringspersoner. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 77  

Godkännande av dagordningen 

Inga ändringar utifrån utsänd dagordning föreslås. 
 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar  
 
att godkänna dagordningen 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 78  

Muntlig information från miljö- och byggchef Ida 
Persson 

Miljö- och byggchef Ida Persson informerar bland annat om följande: 
 
-Ny organisation Samhälle från 1/9 
-Nytt avtal med Klippans kommun om samverkan gällande serveringstillstånd 
-Konceptet varanan vatten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 79 Dnr. MTN 2022/25,  

Yttrande över överklagande av beslut, MTN § 49 Dnr. 
MTN 2022/25 om anvisande av plats på fastigheten 
Assarsson 1, Länsstyrelsens dnr 505-21228-2022 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillståndsnämnden har 22-05-19 beslutat om anvisande  av plats för 
avfallshämtningen på fastigheten Assarsson 1 i Ängelholm. 
 
Fastighetsägaren har  genom ombud, RosholmDell Advokatbyrå AB 2022-06-20 
överklagat nämndens beslut. 
 
Beslutet har rättidsprövats och skickats över till Länsstyrelsen Skåne med tillägget 
att nämnden avser yttra sig om överklagandet efter augustisammanträdet. 
Länsstyrelsen har begärt in yttrande senast 31/8. 

I samband med detta har länsstyrelsen även begärt in en komplettering av 
handlingar i samband med överklagan i rubricerat ärende enligt följande: 

I det överklagade beslutet anvisas plats ”enligt foto i bilaga 4”. Det anges även att beslutet ska 
expedieras till sökanden med ”samtliga bilagor”. I beslutet anges dock inga bilagor. Det 
beslutsunderlag som listas har inte en numrering som motsvarar uppgiften om att den anvisade 
platsen framgår av ett foto i en bilaga 4. Nämnden ska därför ge in de bilagor som hör till det 
överklagade beslutet. 

Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas det 
beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in tillsammans med 
överklagandet till länsstyrelsen. 

I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i bilaga 4”. 
Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är bilaga 
(beslutsunderlag) 6.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, som är kommunens renhållningsbolag, har 
tillsammans med jurist tagit fram ett utlåtande med anledning av överklagan. 
(Beslutsunderlag 4) 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 

2. Nämndbeslut MTN § 2022/49 Dnr. MTN 2022/25 

3. Överklagan 

4. NSRs synpunkter på överklagandena av Miljö och tillståndsnämndens beslut 
om anvisande av plats i Havsbaden 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att   till Länsstyrelsen Skåne lämna yttrande på fastighetsägarens överklagande 
enligt  Kommunakutens utlåtande kring överklagan av besluten i Miljö 
och tillståndsnämnden den 19 maj 2022 rörande anvisning av plats i NSRs 
skrivelse (beslutsunderlag 4)  

att    till Länsstyrelsen Skåne lämna följande komplettering i ärendet: 
Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas 
det beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in 
tillsammans med överklagandet till länsstyrelsen. 
I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i 
bilaga 4”. Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är 
bilaga (beslutsunderlag) 6. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Länsstyrelsen Skåne, (inklusive beslutsunderlag 4) 
• Registrering miljo@engelholm.se 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 80 Dnr. MTN 2022/26,  

Yttrande över överklagande av beslut, MTN § 50 Dnr. 
MTN 2022/26 om anvisande av plats på fastigheten 
Assarsson 14, Länsstyrelsens dnr 505-21254-2022 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillståndsnämnden har 22-05-19 beslutat om anvisande  av plats för 
avfallshämtningen på fastigheten Assarsson 14 i Ängelholm. 
 
Fastighetsägaren har  genom ombud, RosholmDell Advokatbyrå AB 2022-06-20 
överklagat nämndens beslut. 
 
Beslutet har rättidsprövats och skickats över till Länsstyrelsen Skåne med tillägget 
att nämnden avser yttra sig om överklagandet efter augustisammanträdet. 
Länsstyrelsen har begärt in yttrande senast 31/8. 

I samband med detta har länsstyrelsen även begärt in en komplettering av 
handlingar i samband med överklagan i rubricerat ärende enligt följande: 

I det överklagade beslutet anvisas plats ”enligt foto i bilaga 4”. Det anges även att beslutet ska 
expedieras till sökanden med ”samtliga bilagor”. I beslutet anges dock inga bilagor. Det 
beslutsunderlag som listas har inte en numrering som motsvarar uppgiften om att den anvisade 
platsen framgår av ett foto i en bilaga 4. Nämnden ska därför ge in de bilagor som hör till det 
överklagade beslutet. 

Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas det 
beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in tillsammans med 
överklagandet till länsstyrelsen. 

I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i bilaga 4”. 
Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är bilaga 
(beslutsunderlag) 6.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, som är kommunens renhållningsbolag, har 
tillsammans med jurist tagit fram ett utlåtande med anledning av överklagan.( 
Beslutsunderlag 4) 

 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 

2. Nämndbeslut MTN § 2022/50 Dnr. MTN 2022/26 

3. Överklagan 

4. NSRs synpunkter på överklagandena av Miljö och tillståndsnämndens beslut 
om anvisande av plats i Havsbaden 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att   till Länsstyrelsen Skåne lämna yttrande på fastighetsägarens överklagande 
enligt  Kommunakutens utlåtande kring överklagan av besluten i Miljö 
och tillståndsnämnden den 19 maj 2022 rörande anvisning av plats i NSRs 
skrivelse (beslutsunderlag 4)  

att    till Länsstyrelsen Skåne lämna följande komplettering i ärendet: 
Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas 
det beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in 
tillsammans med överklagandet till länsstyrelsen. 

  I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i 
bilaga 4”. Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är 
bilaga (beslutsunderlag) 6. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Länsstyrelsen Skåne, (inklusive beslutsunderlag 4) 
• Registrering miljo@engelholm.se 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 81 Dnr. MTN 2022/27,  

Yttrande över överklagande av beslut, MTN § 51 Dnr. 
MTN 2022/27 om anvisande av plats på fastigheten 
Callmander 2, Länsstyrelsens dnr 505-21087-2022 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillståndsnämnden har 22-05-19 beslutat om anvisande  av plats för 
avfallshämtningen på fastigheten Callmander 2 i Ängelholm. 
 
Fastighetsägaren har  genom ombud, RosholmDell Advokatbyrå AB 2022-06-20 
överklagat nämndens beslut. 
 
Beslutet har rättidsprövats och skickats över till Länsstyrelsen Skåne med tillägget 
att nämnden avser yttra sig om överklagandet efter augustisammanträdet. 
Länsstyrelsen har begärt in yttrande senast 31/8. 

I samband med detta har länsstyrelsen även begärt in en komplettering av 
handlingar i samband med överklagan i rubricerat ärende enligt följande: 

I det överklagade beslutet anvisas plats ”enligt foto i bilaga 4”. Det anges även att beslutet ska 
expedieras till sökanden med ”samtliga bilagor”. I beslutet anges dock inga bilagor. Det 
beslutsunderlag som listas har inte en numrering som motsvarar uppgiften om att den anvisade 
platsen framgår av ett foto i en bilaga 4. Nämnden ska därför ge in de bilagor som hör till det 
överklagade beslutet. 

Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas det 
beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in tillsammans med 
överklagandet till länsstyrelsen. 

I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i bilaga 4”. 
Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är bilaga 
(beslutsunderlag) 6.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Nordvästra Skånes Renhållnings AB, som är kommunens renhållningsbolag, har 
tillsammans med jurist tagit fram ett utlåtande med anledning av överklagan.( 
Beslutsunderlag 4) 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 

2. Nämndbeslut MTN § 2022/51 Dnr. MTN 2022/27 

3. Överklagan 

4. NSRs synpunkter på överklagandena av Miljö och tillståndsnämndens beslut 
om anvisande av plats i Havsbaden 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att   till Länsstyrelsen Skåne lämna yttrande på fastighetsägarens överklagande 
enligt  Kommunakutens utlåtande kring överklagan av besluten i Miljö 
och tillståndsnämnden den 19 maj 2022 rörande anvisning av plats i NSRs 
skrivelse (beslutsunderlag 4)  

att    till Länsstyrelsen Skåne lämna följande komplettering i ärendet: 
Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas 
det beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in 
tillsammans med överklagandet till länsstyrelsen. 

  I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i 
bilaga 4”. Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är 
bilaga (beslutsunderlag) 6. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Länsstyrelsen Skåne, via e-tjänst   (inklusive beslutsunderlag 4) 
• Registrering miljo@engelholm.se 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 82 Dnr. MTN 2022/29,  

Yttrande över överklagande av beslut, MTN § 53 Dnr. 
MTN 2022/29 om anvisande av plats på fastigheten 
Callmander 6, Länsstyrelsens dnr 505-21055-2022 

 Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillståndsnämnden har 22-05-19 beslutat om anvisande  av plats för 
avfallshämtningen på fastigheten Callmander 6 i Ängelholm. 
 
Fastighetsägaren har  2022-06-16 överklagat nämndens beslut. 
 
Beslutet har rättidsprövats och skickats över till Länsstyrelsen Skåne med tillägget 
att nämnden avser yttra sig om överklagandet efter augustisammanträdet. 
Länsstyrelsen har begärt in yttrande senast 31/8. 

I samband med detta har länsstyrelsen även begärt in en komplettering av 
handlingar i samband med överklagan i rubricerat ärende enligt följande: 

I det överklagade beslutet anvisas plats ”enligt foto i bilaga 4”. Det anges även att beslutet ska 
expedieras till sökanden med ”samtliga bilagor”. I beslutet anges dock inga bilagor. Det 
beslutsunderlag som listas har inte en numrering som motsvarar uppgiften om att den anvisade 
platsen framgår av ett foto i en bilaga 4. Nämnden ska därför ge in de bilagor som hör till det 
överklagade beslutet. 

Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas det 
beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in tillsammans med 
överklagandet till länsstyrelsen. 

I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i bilaga 4”. 
Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är bilaga 
(beslutsunderlag) 6.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 

2. Nämndbeslut MTN § 2022/53 Dnr. MTN 2022/29 

3. Överklagan 

4. NSRs synpunkter på överklagandena av Miljö och tillståndsnämndens beslut 
om anvisande av plats i Havsbaden 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att   till Länsstyrelsen Skåne lämna yttrande på fastighetsägarens överklagande 
enligt  Kommunakutens utlåtande kring överklagan av besluten i Miljö 
och tillståndsnämnden den 19 maj 2022 rörande anvisning av plats i NSRs 
skrivelse (beslutsunderlag 4)  

att    till Länsstyrelsen Skåne lämna följande komplettering i ärendet: 
Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas 
det beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in 
tillsammans med överklagandet till länsstyrelsen. 

  I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i 
bilaga 4”. Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är 
bilaga (beslutsunderlag) 6. 

 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Länsstyrelsen Skåne, (inklusive beslutsunderlag 4) 
• Registrering miljo@engelholm.se 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 83 Dnr. MTN 2022/30,  

Yttrande över överklagande av beslut, MTN § 54 Dnr. 
MTN 2022/30 om anvisande av plats på fastigheten 
Karl-Gustav 1, Länsstyrelsens dnr 505-21104-2022 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillståndsnämnden har 22-05-19 beslutat om anvisande  av plats för 
avfallshämtningen på fastigheten Karl Gustav 1 i Ängelholm. 
 
Fastighetsägaren har  genom ombud, RosholmDell Advokatbyrå AB 2022-06-20 
överklagat nämndens beslut. 
 
Beslutet har rättidsprövats och skickats över till Länsstyrelsen Skåne med tillägget 
att nämnden avser yttra sig om överklagandet efter augustisammanträdet. 
Länsstyrelsen har begärt in yttrande senast 31/8. 

I samband med detta har länsstyrelsen även begärt in en komplettering av 
handlingar i samband med överklagan i rubricerat ärende enligt följande: 

I det överklagade beslutet anvisas plats ”enligt foto i bilaga 4”. Det anges även att beslutet ska 
expedieras till sökanden med ”samtliga bilagor”. I beslutet anges dock inga bilagor. Det 
beslutsunderlag som listas har inte en numrering som motsvarar uppgiften om att den anvisade 
platsen framgår av ett foto i en bilaga 4. Nämnden ska därför ge in de bilagor som hör till det 
överklagade beslutet. 

Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas det 
beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in tillsammans med 
överklagandet till länsstyrelsen. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 

2. Nämndbeslut MTN § 2022/54 Dnr. MTN 2022/30 

3. Överklagan 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

4. NSRs synpunkter på överklagandena av Miljö och tillståndsnämndens beslut 
om anvisande av plats i Havsbaden 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att   till Länsstyrelsen Skåne lämna yttrande på fastighetsägarens överklagande 
enligt  Kommunakutens utlåtande kring överklagan av besluten i Miljö 
och tillståndsnämnden den 19 maj 2022 rörande anvisning av plats i NSRs 
skrivelse (beslutsunderlag 4)  

att    till Länsstyrelsen Skåne lämna följande komplettering i ärendet: 
Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas 
det beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in 
tillsammans med överklagandet till länsstyrelsen. 

I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i bilaga 4”. 
Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är bilaga 
(beslutsunderlag) 6 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Länsstyrelsen Skåne, (inklusive beslutsunderlag 4) 
• Registrering miljo@engelholm.se 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 84 Dnr. MTN 2022/31, Annat dnr 

Yttrande över överklagande av beslut, MTN § 55 Dnr. 
MTN 2022/31 om anvisande av plats på fastigheten 
Karl Gustav 6, Länsstyrelsens dnr 505-21141-2022 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillståndsnämnden har 22-05-19 beslutat om anvisande  av plats för 
avfallshämtningen på fastigheten Karl Gustav 6 i Ängelholm. 
 
Fastighetsägaren har  genom ombud, RosholmDell Advokatbyrå AB 2022-06-20 
överklagat nämndens beslut. 
 
Beslutet har rättidsprövats och skickats över till Länsstyrelsen Skåne med tillägget 
att nämnden avser yttra sig om överklagandet efter augustisammanträdet. 
Länsstyrelsen har begärt in yttrande senast 31/8. 

I samband med detta har länsstyrelsen även begärt in en komplettering av 
handlingar i samband med överklagan i rubricerat ärende enligt följande: 

I det överklagade beslutet anvisas plats ”enligt foto i bilaga 4”. Det anges även att beslutet ska 
expedieras till sökanden med ”samtliga bilagor”. I beslutet anges dock inga bilagor. Det 
beslutsunderlag som listas har inte en numrering som motsvarar uppgiften om att den anvisade 
platsen framgår av ett foto i en bilaga 4. Nämnden ska därför ge in de bilagor som hör till det 
överklagade beslutet. 

Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas det 
beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in tillsammans med 
överklagandet till länsstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 

2. Nämndbeslut MTN § 2022/55 Dnr. MTN 2022/31 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

3. Överklagan 

4. NSRs synpunkter på överklagandena av Miljö och tillståndsnämndens beslut 
om anvisande av plats i Havsbaden 

 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att   till Länsstyrelsen Skåne lämna yttrande på fastighetsägarens överklagande 
enligt  Kommunakutens utlåtande kring överklagan av besluten i Miljö 
och tillståndsnämnden den 19 maj 2022 rörande anvisning av plats i NSRs 
skrivelse (beslutsunderlag 4)  

att    till Länsstyrelsen Skåne lämna följande komplettering i ärendet: 
Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas 
det beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in 
tillsammans med överklagandet till länsstyrelsen. 

  I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i 
bilaga 4”. Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är 
bilaga (beslutsunderlag) 6. 

 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Länsstyrelsen Skåne, (inklusive beslutsunderlag 4) 
• Registrering miljo@engelholm.se 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 85 Dnr. MTN 2022/32,  

Yttrande över överklagande av beslut, MTN § 56 Dnr. 
MTN 2022/32 om anvisande av plats på fastigheten 
Wilhelm Grönvall 2, Länsstyrelsens dnr 505-21115-
2022   

Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillståndsnämnden har 22-05-19 beslutat om anvisande  av plats för 
avfallshämtningen på fastigheten Wilhelm Grönvall 2 i Ängelholm. 
 
Fastighetsägaren har  genom ombud, RosholmDell Advokatbyrå AB 2022-06-20 
överklagat nämndens beslut. 
 
Beslutet har rättidsprövats och skickats över till Länsstyrelsen Skåne med tillägget 
att nämnden avser yttra sig om överklagandet efter augustisammanträdet. 
Länsstyrelsen har begärt in yttrande senast 31/8. 

I samband med detta har länsstyrelsen även begärt in en komplettering av 
handlingar i samband med överklagan i rubricerat ärende enligt följande: 

I det överklagade beslutet anvisas plats ”enligt foto i bilaga 4”. Det anges även att beslutet ska 
expedieras till sökanden med ”samtliga bilagor”. I beslutet anges dock inga bilagor. Det 
beslutsunderlag som listas har inte en numrering som motsvarar uppgiften om att den anvisade 
platsen framgår av ett foto i en bilaga 4. Nämnden ska därför ge in de bilagor som hör till det 
överklagade beslutet. 

Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas det 
beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in tillsammans med 
överklagandet till länsstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 

2. Nämndbeslut MTN § 2022/56 Dnr. MTN 2022/32 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

3. Överklagan 

4. NSRs synpunkter på överklagandena av Miljö och tillståndsnämndens beslut 
om anvisande av plats i Havsbaden 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson,  miljö- och byggchef 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att   till Länsstyrelsen Skåne lämna yttrande på fastighetsägarens överklagande 
enligt  Kommunakutens utlåtande kring överklagan av besluten i Miljö 
och tillståndsnämnden den 19 maj 2022 rörande anvisning av plats i NSRs 
skrivelse (beslutsunderlag 4)  

att    till Länsstyrelsen Skåne lämna följande komplettering i ärendet: 
Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas 
det beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in 
tillsammans med överklagandet till länsstyrelsen. 

  I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i 
bilaga 4”. Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är 
bilaga (beslutsunderlag) 6. 

 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Länsstyrelsen Skåne, (inklusive beslutsunderlag 4) 
• Registrering miljo@engelholm.se 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 86 Dnr. MTN 2022/28,  

Yttrande över överklagande av beslut, MTN § 52 Dnr. 
MTN 2022/28 om anvisande av plats på fastigheten 
Callmander 5, Länsstyrelsens dnr 505-21182-2022 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillståndsnämnden har 22-05-19 beslutat om anvisande  av plats för 
avfallshämtningen på fastigheten Callmander 5 i Ängelholm. 
 
Fastighetsägaren har  genom ombud, RosholmDell Advokatbyrå AB 2022-06-20 
överklagat nämndens beslut. 
 
Beslutet har rättidsprövats och skickats över till Länsstyrelsen Skåne med tillägget 
att nämnden avser yttra sig om överklagandet efter augustisammanträdet. 
Länsstyrelsen har begärt in yttrande senast 31/8. 

I samband med detta har länsstyrelsen även begärt in en komplettering av 
handlingar i samband med överklagan i rubricerat ärende enligt följande: 

I det överklagade beslutet anvisas plats ”enligt foto i bilaga 4”. Det anges även att beslutet ska 
expedieras till sökanden med ”samtliga bilagor”. I beslutet anges dock inga bilagor. Det 
beslutsunderlag som listas har inte en numrering som motsvarar uppgiften om att den anvisade 
platsen framgår av ett foto i en bilaga 4. Nämnden ska därför ge in de bilagor som hör till det 
överklagade beslutet. 

Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas det 
beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in tillsammans med 
överklagandet till länsstyrelsen. 

 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 

2. Nämndbeslut MTN § 2022/52 Dnr. MTN 2022/28 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

3. Överklagan 

4. NSRs synpunkter på överklagandena av Miljö och tillståndsnämndens beslut 
om anvisande av plats i Havsbaden 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att   till Länsstyrelsen Skåne lämna yttrande på fastighetsägarens överklagande 
enligt  Kommunakutens utlåtande kring överklagan av besluten i Miljö 
och tillståndsnämnden den 19 maj 2022 rörande anvisning av plats i NSRs 
skrivelse (beslutsunderlag 4)  

att    till Länsstyrelsen Skåne lämna följande komplettering i ärendet: 
Med det som i beslutstexten och under expediering benämns bilaga menas 
det beslutsunderlag som finns i ärendet och som har skickats in 
tillsammans med överklagandet till länsstyrelsen. 

  I beslutstexten har det blivit ett skrivfel när vi hänvisat till ”enligt foto i 
bilaga 4”. Den bilaga (beslutsunderlag) som är foto på anvisad plats är 
bilaga (beslutsunderlag) 6. 

 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Länsstyrelsen Skåne, (inklusive beslutsunderlag 4) 
• Registrering miljo@engelholm.se 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 87 Dnr. MTN 2022/46,  

Sanktionsavgift på grund av underlåten registrering - 
Villanskolan 

Ärendebeskrivning 
Den 16 januari 2022 startade Villanskolan en livsmedelsverksamhet i nya lokaler på 
annan adress samt fastighet. Utförarservice, måltid som driver verksamheten 
anmälde inte den nya verksamheten förrän miljö- och tillståndsnämnden 
informerade om behovet den 14 februari 2022. Verksamheten bedöms därmed inte 
ha uppfyllt lagens krav på att anmäla livsmedelsverksamheter minst två veckor 
innan dessa startar.  
 
Därför föreslås att verksamheten beslutas betala en livsmedelssanktionsavgift på 
40 000kr. Summan är en fast avgift som ska betalas om en kommun, landsting eller 
statliga verksamhet underlåter att registrera sin livsmedelsverksamhet. 
 
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet efter särskild uppmaning när beslutet har 
vunnit laga kraft. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 
• Kommunicering till verksamhetsutövaren  
• Anmälan om registrering av verksamheten 
• Utskrift av HD-artikel från den 17 januari 2022 
• Mejlkonversation med Emely, måltidschef 10-11 februari 2022 
• Mejlkonversation med måltidsservice mellan 10-15 februari 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Malin Pommer, enhetschef 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar med stöd av 39 c § livsmedelsförordningen 
(2006:813) 

Att  Ängelholms kommun, Utförarservice, Måltid (org.nr 212000-0977) ska 
betala en livsmedelssanktionsavgift på 40 000kr till kammarkollegiet efter 
att detta beslut vunnit laga kraft. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Utförarservice, Måltid 262 80 Ängelholm. (Överklagandehänvisning till 

förvaltningsrätten i Malmö samt delgivningskvitto.)    
• miljo@engelholm.se (för registrering) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 88 Dnr. MTN 2022/47,  

Utredning om Skarv, Ängelholms kommun 

Ärendebeskrivning 
Storskarv är en fågel som häckar på öar vid kusten och insjöar. Det är en inhemsk 
art, men den kan ha stor inverkan på det lokala ekosystemet, t ex när de uppträder i 
stora kolonier. Storskarv omfattas, precis som alla vilda fågelarter, av 
Artskyddsförordningens fridlysningsbestämmelser men kan jagas under vissa 
särskilda omständigheter (Jaktförordningen bilaga 4) eller genom att ansöka om 
skyddsjakt hos Länsstyrelsen.  

Vi har fått indikationer från fiskare på att skarven äter upp vandrande fisk, och 
särskilt smolt, vilket kan påverka de fisk- och biotopvårdande åtgärder som görs 
och planeras. Frågan om storskarvens påverkan på djur- och växtlivet i Ängelholms 
kommun behöver därför utredas för att vid behov kunna sätta in lämpliga åtgärder.  

Beslutsunderlag 
Ordförandeförslag daterat 2022-06-21 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 
 
att uppdra åt hållbarhetsenheten att utreda skarvpopulationer i kommunen, eventuella 
skadeverkningar av dessa och vid behov möjliga åtgärder.  

 

 
 

Beslutet ska expedieras till 
• Hållbarhetsenheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 89 Dnr. MTN 2022/1,  

Budget 2023 och planår 2024-2025 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 30 maj 2022 fastställt budgetdirektiv för 
år 2023-2025, i vilket ingår ramar per nämnd för driftbudget och 
investeringsbudget.  Enligt anvisningar och tidplan från ekonomikontoret ska varje 
nämnd senast den 12 september fatta beslut om ett förslag till budget baserat på de 
fastställda rambeloppen. 

Beslutsunderlag 
-Tjänsteutlåtande daterat 3 augusti 2022 samt bilagor. 
-Beslut KF § 89/2022 och KS 2022/1 den 30 maj 2022 inkluderande budget-
direktiv 2023-2025 samt bilagor med beslutade ramar. 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

 att godkänna förslag till nämndsmål för år 2023-2025 enligt bilaga 1 

 att  godkänna förslag till driftbudget för år 2023-2025 enligt bilaga 2, 

 att föreslå kommunfullmäktige att utöka driftbudgetramen med 45 tkr för  
            årlig uppdatering av koldioxidbudget och 50 tkr för drift av fiskräknare 
            (när denna installerats) 

 att  föreslå kommunfullmäktige besluta om förslag till investeringsbudget för  
            år 2023-2025 enligt bilagor 3 och 4a,  

 att föreslå kommunfullmäktige att utöka investeringsbudgeten för 2024  
            med 1 000 tkr för upphandling av nytt ärendehanteringssystem,  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

att föreslå kommunfullmäktige att genomföra en ramjustering med hänsyn till 
ändringar i reglemente avseende vattenvård 

att  godkänna förslag till kvalitetsdeklarationer för år 2023 enligt bilaga 5, samt 

att föreslå kommunfullmäktige besluta om ny taxa enligt lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter.  

 

 

Beslutet ska expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Huvuduppdragschef Samhälle 

Miljö-och byggchef 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 90 Dnr. MTN 2022/1,  

Avvikelserapport per den 30 juni 2022 

Ärendebeskrivning 
Miljö och bygg lämnar en ekonomisk avvikelserapport per den 30 juni enligt av 
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller bokfört utfall per den 30 
juni samt prognoser för helårsutfall avseende både drift- och investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande MTN 2022/1 den 18 augusti 2022 samt bilaga 1 Avvikelserapport 
per den 30 juni 2022 för Miljö- och tillståndsnämnden.  

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att godkänna avvikelserapporten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 91 Dnr. MTN 2022/12,  

Kännedomsärenden 2022 

 

a. Dom, Mark- och miljödomstolen, 2022-06-09, Mål nr M 6245-21, 
ansökan om utdömande av vite på fastigheten Bonnarp 5:3. 
Mark- och miljödomstolen förpliktigar fastighetsägaren att till staten 
betala vite. Ecos dnr: 2021-164 
 

b. Dom, Mark- och miljödomstolen, 2022-06-20, Mål nr M 5257-20, 
gällande avloppsreningsanläggning på fastigheten Nyvång 1:10 
(Humlebäcken) Åstorps kommun. Bilaga MTN beslut §63, 2019-08-22, 
MTN 2019/52 Ecos dnr: 2019-1189 
 

c. Dom, Mark- och miljödomstolen, 2022-06-29, Mål nr M 6343-21, 
gällande utdömande av vite på fastigheten Häggarp 1:10. 
Mark- och miljödomstolen förpliktigar fastighetsägaren att till staten 
betala vite. Ecos dnr: 2012-949 
 

d. Dom, Mark- och miljödomstolen, 2022-06-29, Mål nr M 6280-21, 
gällande utdömande av vite på fastigheten Strövelstorp 3:19. 
Mark- och miljödomstolen förpliktigar fastighetsägaren att till staten 
betala vite. Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen, 2022-07-28, 
Mål nr M 9103-22, gällande utdömande av vite; nu fråga om 
prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte 
prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står därför 
fast. Ecos dnr: 2012-965 
 

e. Dom, Mark- och miljödomstolen, 2022-06-17, Mål nr M 6116-21, 
Gällande överklagan av beslut om tillsynsavgift på fastigheten Valhall 
6:12. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Ecos dnr: 2020-
1435 
 

f. Dom, Högsta domstolen, 2022-06-13, Mål nr T 2206-21, gällande 
utdömande av vite på fastigheten Valhall 6:138.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Högsta domstolen upphäver Mark- och miljööverdomstolens dom och 
fastställer mark- och miljödomstolens domslut.  
Ecos dnr: 2015-1234 
 

g. Dom, Mark- och miljödomstolen, 2022-07-05, Mål nr M 303-22, 
gällande utdömande av vite på fastigheten Härninge 6:5. 
Mark- och miljödomstolen förpliktigar fastighetsägaren att till staten 
betala vite. Ecos dnr: 2017-583 
 

h. Delegationsbeslut Miljöförvaltningen Helsingborg, 2022-06-15, gällande 
upphävande av tillstånd på fastigheten Härninge 6:4. 
Miljönämnden i Helsingborg har inget att erinra mot att det aktuella 
tillståndet upphävs. Eos dnr: 2022-1295 
 

i. Delbeslut, Länsstyrelsen, 2022-06-29, dnr 505-21055-2022, gällande 
överklagande av beslut om anvisande av plats för avfallshämtning 
avseende fastigheten Callmander 6; nu fråga om inhibition. 
Länsstyrelsen avvisar fastighetsägarens yrkande om inhibition. 
Ecos dnr: 2022-304 
 

j. Beslut, Länsstyrelsen, 2022-07-01, dnr 526-21326-2022, i ärende om 
strandskyddsdispens för uppförande av gång- och cykelbro över Rönne 
å samt anslutande gång- och cykelvägar på fastigheterna Ängelholm 3:1 
och 3:18. Länsstyrelsen ser ingen anledning att överpröva Miljö- och 
tillståndsnämndens beslut om strandskyddsdispens. 
Ecos dnr: 2022-610 
 

k. Beslut, Länsstyrelsen, 2022-07-07, dnr 526-42745-2020, i ärende om 
strandskyddsdispens för nybyggnation och ombyggnad på fastigheten 
Lerbäckshult 1:3. Länsstyrelsen upphäver samhällsbyggnadsnämndens 
beslut den 29 oktober 2020, dnr: SBN BD§ 2020-001576. 
Ecos dnr: 2022-1413 
 

l. Beslut, Länsstyrelsen, 2022-08-05, dnr 526-24539-2022, i ärende om 
strandskyddsdispens för flytt av kabelledning under Vege å inom 
strandskyddsområde på fastigheten Vegeholm 1:1. 
Länsstyrelsen ser ingen anledning att överpröva Miljö- och 
tillståndsnämndens beslut om strandskyddsdispens. Ecos dnr: 2022-
1085 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 
m. Beslut, Länsstyrelsen, 2022-06-23, dnr 526-20602-2022, i ärende om 

strandskyddsdispens för ersättning av befintlig vattenledning under 
Örjabäcken, på fastigheten Strövelstorp 5:7. Länsstyrelsen anser inte att 
det finns någon grund för att pröva kommunens beslut. 
Ecos dnr: 2022-1086 
 

n. Beslut KF 2022-05-30 § 89, KS 2022/1, Budgetdirektiv 2023-2025 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 92 Dnr. MTN 2022/13,  

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

-Delegationsbeslut juni och juli -Miljö- och livsmedel 
-Delegationsbeslut juni och juli -Alkohol- och tobak 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-08-25 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 93 Dnr. MTN 2021/40,  

Förslag på ändrat sammanträdesdatum för miljö- och 
tillståndsnämnden 

Ärendebeskrivning 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutade 2021-11-25, § 98 om sina sammanträdes-
datum för 2022. Nu finns behov av att flytta sammanträdet den 29e september till 
30e september. Sammanträdet börjar då kl 13.30 och förmötena kl 12.30. 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande, daterat 2022-08-24 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att flytta sitt sammanträde 29/9 till 30/9 kl 13.30 
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