
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-03-21

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Grå, 2019-03-21, kl. 14:00-17:00

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

Ersättare: Sven Dahlberg (S)

Övriga närvarande:  Pernilla Fahlstedt, miljö- och byggchef
Rune Liljenberg, miljöchef
Robin Pehrsson, miljöutvecklare
Geraldine Thiere, klimat- och hållbarhetsingenjör
Linda Wahlström, nämndsekreterare

Utses att justera: Anders Davidsson, Torgny Handreck Paragrafer: 26-34

Sekreterare ___________________________________________________
Linda Wahlström

Ordförande ___________________________________________________
Staffan Broddesson

Justerare ___________________________________________________
Anders Davidsson, Torgny Handreck
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ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ: Miljö- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum: 2019-03-21

Datum för anslags uppsättande: 2019-03-29

Datum för anslags nedtagande: 2019-04-20

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset, Ängelholms kommun

Underskrift ____________________________________________________
                           Linda Wahlström
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MTN § 26                        

Val av justeringspersoner

Anders Davidsson (M) och Torgny Handreck (S) utses att justera protokollet, 28 mars 2019. 

______
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MTN § 27                        

Godkännande av föredragningslista

Miljö- och tillståndsnämnden godkänner föredragningslistan.

_____
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MTN § 28                  Dnr   MTN 2019/17

Information till miljö- och tillståndsnämnden 2019
Pernilla Fahlstedt, verksamhetschef Miljö och bygg, informerar nämnden om följande 
ärenden:

 Ekonomisk uppföljning, februari 2019

Rune Liljenberg, miljöchef, informerar nämnden om följande ärenden:
 Ny taxa inom alkohollagens område
 Buller E6
 Yttrande – Prövningstillstånd hos MÖD för nämndens föreläggande om enskild 

brygga i Rönneå

Robin Pehrsson, miljöutvecklare och Geraldine Thiere, hållbarhetsingenjör informerar 
nämnden om hållbar klimatanpassning. Hur arbetade Ängelholms kommun 2017-2018?

 

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att notera informationen.

_____
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MTN § 29                  Dnr   MTN 2019/1

Budget 2019

Ärendebeskrivning
I november 2018 beslutade kommunfullmäktige om kommunens budget för år 2019 samt plan 
för åren 2020-2021. I detta beslut fick kommunstyrelsen i uppdrag att översätta budgetbeslutet 
till den nya politiska organisationen som trädde i kraft 2019-01-01. Det har kommunstyrelsen 
gjort i beslut den 13 mars 2019. 

Miljö och bygg lämnar här förslag till internbudget för Miljö- och tillståndsnämnden för 
verksamhetsåret 2019. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2019-02-14

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Pontus Myrenberg (SD) instämmer i 
yrkandet. 

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att fastställa internbudget 2019 för Miljö- och tillståndsnämnden.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg
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MTN § 30                  Dnr   MTN 2019/32

Tillsynsplan år 2019 och behovsutredning för miljöenhetens 
tillsynsområden

Ärendebeskrivning
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det hos en operativ tillsynsmyndighet 
finnas en utredning om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt 
miljöbalken. Behovsutredningen ska avse en tid om tre år. Utredningen ska ses över vid behov 
men minst en gång varje år. Tillsynsmyndigheten ska också föra ett register över de 
tillsynsobjekt som behöver återkommande tillsyn. Baserat på utredningen och registret ska 
myndigheten inför varje verksamhetsår göra en samlad tillsynsplan. Miljö- och 
tillståndsnämnden ska också upprätta en kontrollplan för offentlig kontroll av livsmedel. 

Tillsynsplan och behovsutredning för år 2019 omfattar samtliga miljöenhetens tillsynsområden 
förutom området serveringstillstånd, vilket redovisas i ett särskilt ärende.

Miljö- och tillståndsnämnden ska fastställa tillsynsplan och behovsutredning.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-06
Tillsynsplan 2019 för miljöenheten
Behovsutredning 2019-2021 för miljöenheten 

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att anta föreliggande tillsynsplan och behovsutredning för verksamhetsåret 2019

_____

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Skåne (inkl bilagor), skane@lansstyrelsen.se

mailto:skane@lansstyrelsen.se
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MTN § 31                  Dnr   MTN 2019/2

Budgetuppföljning, 2019

Ärendebeskrivning
Miljö och bygg följer löpande den ekonomiska utvecklingen under verksamhetsåret. Vid varje 
nämndsammanträde får Miljö- och tillståndsnämnden en dragning om ekonomin inom 
verksamheten. 

Ängelholms kommun har dessutom bestämt att vissa rapporter ska lämnas till nämnderna 
under året, där avvikelserapporten per februari är en sådan. Avvikelserapporteringen 
rapporteras till Kommunstyrelsen genom systemstödet Hypergene. Vid en befarad negativ 
budgetavvikelse ska en åtgärdsplan för att nå en budget i balans lämnas in.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-08

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att översända avvikelserapportering för februari 2019 samt prognos för helåret till 
kommunstyrelsen.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö och bygg
Kommunstyrelsen
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MTN § 32                  Dnr   MTN 2019/36

Beslut om eventuell överklagan av Mark- och miljödomstolens 
domar avseende anvisande av plats för hämtning av hushållsavfall

Ärendebeskrivning
I juli 2018 fattades ett flertal delegationsbeslut om anvisande av annan plats för hämtning av 
hushållsavfall. På avfallshämtarens begäran beslutades att soptunnan för vissa privatfastigheter 
inför hämtning skulle placeras på en mer lättillgänglig plats, och inte på den egna fastigheten. 
Mark- och miljödomstolen har nu upphävt besluten, och sista dagen för att begära prövnings-
tillstånd hos Mark- och miljööverdomstolen är den 22 mars 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-03-13
Mark- och miljödomstolens domar 

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att berörda ärenden avslutas utan vidare åtgärd.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och bygg
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MTN § 33                  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 till januari 2019

a) Serveringstillstånd
b) Miljöenheten

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att lägga redovisning av delegationsbeslut för perioden 2019-02-01 – 2019-02-28 till 
handlingarna. 

_____
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Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MTN 2019

Ärendebeskrivning
a. Mark- och miljödomstolen, dom 2019-02-25, målnr M 4252-18, gällande överklagande 

av Myndighetsnämndens beslut om åtgärder gällande Vemmentorp 7:13. 
MMD avslår överklagandet.

b. Mark- och miljödomstolen, dom 2019-02-26, målnr M 5135-18, gällande överklagande 
av Myndighetsnämndens beslut om åtgärder gällande Härninge 6:5. 
MMD avslår yrkandet om syn, upphäver punkt 1 i föreläggandet, samt avslår 
överklagandet i övrigt.

c. Kommunens energi- och klimatrådgivning, Verksamhetsplan 2019

d. Mark- och miljödomstolen, dom 2019-03-06, målnr M 4925-18, gällande överklagande 
av Myndighetsnämndens beslut om årsavgift för tillsyn på fastigheten Spannarp 1:3. 
MMD avslår överklagandet.

e.  1-3. Mark- och miljödomstolen, dom 2019-03-06, målnr M 2389-18, M 2710-18 samt M 
2713-18, gällande Myndighetsnämndens ansökan om utdömande av vite på fastigheterna 
Mardal 5:5 och 9:4. 
MMD förpliktar fastighetsägaren att till staten utge vite avseende punkterna 3 och 4. 
Ansökan avseende punkt 5 avslås.

 
 
 
_______


	Protokoll förstasida
	Beslut MTN 2019-03-21
Val av justeringspersoner
	Beslut MTN 2019-03-21
Godkännande av föredragningslista
	Beslut MTN 2019-03-21
Information till miljö- och tillståndsnämnden 2019
	Beslut MTN 2019-03-21
Budget 2019
	Beslut MTN 2019-03-21
Tillsynsplan år 2019 och behovsutredning för miljöenhetens tillsynsområden
	Beslut MTN 2019-03-21
Budgetuppföljning, 2019
	Beslut MTN 2019-03-21
Beslut om eventuell överklagan av Mark- och miljödomstolens domar avseende anvisande av plats för hämtning av hushållsavfall
	Beslut MTN 2019-03-21
Delegeringsbeslut till MTN 2019
	Beslut MTN 2019-03-21
Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MTN 2019

