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MTN § 8

Val av justerare
Anders Davidsson (M) och Torgny Handreck (S) utses att justera protokollet, 24 februari 2020.
____

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 9

Godkännande av föredragningslista
Miljö- och tillståndsnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring:
Ärende 7

Föredragning av ärendet tas innan informationen

____

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 10

Dnr. MTN 2020/5

Information till miljö- och tillståndsnämnden 2020
Rune Liljenberg, Tf verksamhetschef Miljö och bygg, informerar nämnden om verksamheten vid
miljö- och bygg:






Ängelholm på 15e plats i social hållbarhet
Workshop om prioriteringar på MTN i mars, som underlag för budgetprocess inför 2021
Möte den 17 mars med Hjärnarpsborna om E6-buller
Årsredovisning 2019 (redovisning av Rune Liljenberg och Anders Kronfelt)
Intresseanmälan inspektionsbesök

Amanda Hultén, miljöutvecklare, redogör för bidragsansökningar inom miljö.
Elias Wirman, miljöinspektör, redogör för köldmediehantering, om lagstiftning och hantering av
köldmedia och miljöenhetens granskning av företagens rapportering.

______

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-20
Miljö- och tillståndsnämnden

MTN § 11

Dnr. MTN 2020/7

Motion om kommunal stimulans av solceller
Ärendebeskrivning
Lars Nyander m.fl. (S) har inkommit med en motion där det föreslås att Ängelholms kommun ska
göra den kommunala processen för lov av installation av solceller både snabbare och billigare. Man
vill därmed öka andelen ren och förnybar energi i kommunen och yrkar på att den kommunala
handläggningen i samband med processen med installation av solceller ska vara kostnadsfri.
Beslutsunderlag
Motion från Lars Nyander m.fl. (S) angående kommunal stimulans för installation av solceller, den
26 augusti 2019
Kommunfullmäktiges beslut den 26 augusti 2019 § 160
Föredragande tjänsteperson
David Thorstensson, miljöutvecklare
Yrkanden
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall med tilläggsförslag att nämnden ser positivt på motionen, men
anser att förslaget behöver utredas ytterligare för att korrekt kunna bedöma kostnader, nytta och
arbetsinsats för åtgärden. Anders Davidsson (M), Anne-Marie Lindén (MP), Torgny Handreck (S)
och.Lina Miremark (L) instämmer i yrkandet.
Ajournering
Sverigedemokraterna begärs och beviljas ajournering, 3 min.
Yrkanden forts.
Anders Ingvarsson (SD) och Jan-Eric Andersson (KD) instämmer i yrkandet.
Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden lämnar följande yttrande:
Nämnden ser positivt på motionen, men anser att förslaget behöver utredas ytterligare för att
korrekt kunna bedöma kostnader, nytta och arbetsinsats för åtgärden.
Miljö- och tillståndsnämnden vill särskilt påpeka att ett beslut om ändring av bygglovstaxan för att få
avgiftsfri handläggning av bygglov för solceller ska fattas av Kommunfullmäktige.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska expedieras till
Kommunstyrelsen
Petter Sundkvist, bygglovschef, Petter.Sundkvist@engelholm.se
Robin Pehrsson, tf. enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet, Robin.Pehrsson@engelholm.se

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 12

Dnr. MTN 2020/8

Föreläggande till fastighetsägare om att vidta bullerdämpande
åtgärder för att skydda skolgård till Tallbitens förskola
Jäv
Anders Ingvarsson (SD) lämnar lokalen, Agneta Gustafsson (M) ersätter.
Ärendebeskrivning
I samband med anmälan om ny förskola på fastigheten Tallbiten 23 i Munka Ljungby beslutade
miljöenheten inom verksamheten för Miljö och bygg den 15 maj 2019 att förelägga Familje- och
utbildningsnämnden om försiktighetsmått. Ett av försiktighetsmåtten var att Familje- och
utbildningsnämnden skulle vidta åtgärder på båda sidorna av byggnaden till Tallbitens förskola för
att dämpa trafikbuller från Östra Storgatan. För västra sidan av byggnaden har åtgärder utförts i
form av bullerdämpande skärm av fastighetsägaren.
Då inga åtgärder har vidtagits på östra sidan av byggnaden har miljöenheten bett om att få in
underlag för bedömning som fastighetsägaren Munkatorget AB har redovisat. Miljöenheten har
granskat underlaget och föreslår att Miljö- och tillståndsnämnden förelägger Munkatorget AB om att
vidta bullerdämpande åtgärder även vid den östra sidan av byggnaden.
Beslutsunderlag
1. Trafikbullerutredning
2. Tidigare beslut om försiktighetsmått
3. Skrivelse från fastighetsägare om åtgärd och kostnad
Föredragande tjänsteperson
Rune Liljenberg, Tf miljö- och byggchef
Yrkanden
Staffan Broddesson (C) yrkar avslag på förslag till beslut. Anders Davidsson (M), Jan-Eric
Andersson (KD), Lina Miremark (L) och Pontus Myrenberg (SD) instämmer i yrkandet.
Torgny Handreck (S) yrkar bifall till förslag till beslut.
Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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att

det inte är skäligt att kräva ytterligare bullerdämpande åtgärder för utemiljön på
Tallbitens förskola.

Motivering till beslut
Nämnden kan konstatera att det inte inkommit några klagomål från föräldrar eller personal avseende
trafikbuller på förskolans utemiljö. Uppförande av bullerplank på den östra sidan av förskolan skulle
medföra att barnens möjligheter till att följa med i gatulivet avsevärt försämras, och att risken ökar
för att grinden, p.g.a. ökad tyngd, oftare lämnas ostängd.
Kostnaden för att uppföra ytterligare bullerskydd är hög i förhållande till den bullernivå som
beräknats, och det berör också en ytterst liten yta av skolgården som i praktiken inte nyttjas som
lekyta.
Nämnden bedömer med ovanstående som grund att det inte är skäligt att kräva ytterligare
bullerdämpande åtgärder för utemiljön på Tallbitens förskola.
_____
Beslutet ska expedieras till
Beslutet expedieras med delgivningskvitto och besvärshänvisning till:
Munkatorget AB, Box 1216, 262 23 Ängelholm
Beslutet expedieras för registrering till:
miljo@engelholm.se, Ecos dnr 2019-743.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 13

Dnr. MTN 2020/9

Godkännande av rapport om utförd provtagning av alkohol
verksamhetsåret 2019
Ärendebeskrivning
Miljö- och tillståndsnämnden har efterfrågat rapport för 2019 års utförda provtagning av
alkoholdrycker på serveringsställen i kommunen. Provtagning har utförts på ett tjugotal
serveringsställen, och inga avvikelser har noterats.
De som har tillstånd för servering av alkohol ska enligt gällande lagstiftning (9 kap 13 § alkolholagen
(2010:1622)) bl.a. lämna varuprover utan ersättning. Det är Tullverket som utför själva analysen, och
kostnaden för kommunen är 9,50 kr per styck för provflaskorna.
Tullverket vill ha minst 1 dl/prov, helst 2 dl för att kunna göra en bra analys.
Priset för inköpt alkohol varierar mellan ca 300 kr/liter upp till ca 1000 kr/liter. Detta innebär att
som mest kan det tas ut prov för 150 kr/flaska. Normalt sett är det oftast de billigare sorterna som
kommer från andra länder som provtas, så kostnaden ligger oftast mycket lägre.
Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-01-29
Rapportering av varuprover för 2019
Föredragande tjänsteperson
Jeanette Gustafsson, alkoholhandläggare.
Yrkanden
Staffan Broddesson (C) yrkar återremiss för vidare utredning. Anders Davidsson (M), Anders
Ingvarsson (SD), Lina Miremark (L), Jan-Eric Andersson (KD), Anne-Marie Lindén (MP) och
Torgny Handreck (S) instämmer i yrkandet.
Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar
att

återremittera ärendet för vidare utredning.

_____

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 14

Dnr. MTN 2020/10

Delegationsbeslut till MTN 2020
Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till tjänstepersoner enligt av miljö- och
tillståndsnämndens antagna delegationsordning.
Beslutsunderlag
Anmälan av delegationsbeslut, januari 2020
Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar
att

lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2020-01-01 – 2020-01-31 till handlingarna.

____

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande

12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020-02-20
Miljö- och tillståndsnämnden

MTN § 15

Dnr. MTN 2020/4

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MTN 2020
a. KS § 11, 2020-01-15, Dnr. KS 2019/441.
Begäran om uppdrag kopplat till kommunens arbete i vattenorganisationer.
b. Länsstyrelsens beslut 2020-01-15, dnr 526-32710-2017.
Upphävande av myndighetsnämndens beslut den 30 november 2017, avseende
strandskyddsdispens för utfyllnad på fastigheten Röglan 1:34.
Ecos dnr: 2017-909.
c. Mark- och miljödomstolen, 2020-01-15, Mål nr M 8156-19, gällande
föreläggande att utföra ljudmätningar på fastigheten Styrmannen 5; nu fråga om
prövningstillstånd. Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd och
avgörandet står därför fast.
Ecos dnr: 2012-2236.
d. Mark- och miljödomstolen, DOM 2020-02-03, Mål nr M 1780-19, gällande
utdömande av vite efter åtgärdsföreläggande avseende gödselhanteringen på Valhall
6:138. Mark- och miljödomstolen förpliktar verksamhetsutövaren att till staten betala
vite.
Ecos dnr: 2015-1234.
_____

Justeringspersons signatur
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