
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-11-26

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid: Digitalt via Teams eller rum 429, 2020-11-26, kl. 15:00-17.50

Beslutande: Staffan Broddesson (C), närvarande i rum 429
Anders Davidsson (M)
Torgny Handreck (S)
Anders Ingvarsson (SD)
Lina Miremark (Jakaviciute) (L)
Jan-Eric Andersson (KD)
Jessica Klingvall (S)
Anne-Marie Lindén (MP)
Pontus Myrenberg (SD)

Ersättare: Agneta Gustafsson (M)
Lennart Steinick (M)
Annely Silfverax (C)
Maria Raquel Mata Umanzor (S)

Övriga närvarande:  Rune Liljenberg, tf bygg- och miljöchef, närvarande i rum 429
Daniel Sjölin, nämndsekreterare, närvarande i rum 429
Elisabeth Alm, nämndsekreterare, närvarande i rum 429
Henrik Sandén, planeringschef, § 62
Robin Holmberg, kommunstyrelsens ordförande, §§ 59-62
Solveig Ahlbin Berg, enhetschef
Nicklas Svensson, livsmedelsinspektör, § 63
Rose-Marie Stigsdotter, enhetschef

Utses att justera: Anders Davidsson (M) , Torgny Handreck (S)
Paragrafer: 59-69

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Staffan Broddesson (C)

Justerare ___________________________________________________
Anders Davidsson (M) , Torgny Handreck (S)
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Sammanträdesdatum 2020-11-26

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunens webbplats

Organ: Miljö- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-11-26

Datum för anslags uppsättande: 2020-12-01

Datum för anslags nedtagande: 2020-12-23

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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Sammanträdesdatum 2020-11-26
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Just. sign. Utdragsbestyrkande

Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

59 Godkännande av dagordningen

60 Allmän information till Miljö- och tillståndsnämnden 

61 Information om utredning gällande microcatering 

62 Information om uppdrag om plan för skogsvård och användning av 
Kronoskogen 

63 Information om luftkvalitetsmätning 

64 Information om vattenrådsutredningen 

65 Delårsuppföljning 2020 – tertial 2 2020/15

66 Tillsynsuppföljning, tertial två - 2020 2020/4

67 Nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd och folköl 2020/37

68 Delegationsbeslut till MTN 2020 2020/10

69 Kännedomsärenden till MTN 2020 2020/36

3



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 59  

Godkännande av dagordningen

Inga ändringar föreslås utifrån utsänd dagordning. Däremot föreslås 
kommunstyrelsens ordförande, Robin Holmberg (M) få vara med på mötet digitalt 
via Teams.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att godkänna dagordningen, samt

att låta kommunstyrelsens ordförande Robin Holmberg(M) få vara med på 
nämndens sammanträde.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 60

Allmän information till Miljö- och tillståndsnämnden 

- Trafikverket har överklagat föreläggande om bullerskyddsåtgärder för 
Åstorpsbanan.

- Trafikverket har överklagat föreläggande om att inkomma med uppgifter 
om E6-buller i Hjärnarp.

- Skanska kommer mäta buller för att hantera pågående bullerklagomål, 
bergtäkten i Össjö.

- Ängelholms tennisklubb utreder möjlighet att flytta befintliga padelbanor 
inom området.

- MMD:s tidsplan för handläggning av miljötillstånd för sanduttag i 
Skälderviken.

- Länsstyrelsen gör tillsyn på miljöbalkstillsynen den 26 januari.
- Ida Persson är ny miljö- och byggchef och hon börjar sin tjänst 15 februari.
- Förbud att servera alkohol efter kl 22.

- Medarbetarenkät 2020. har överklagat föreläggande 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 61  

Information om utredning gällande microcatering

Situationen i samhället med pågående corona-pandemi har påverkat många 
branscher negativt. Restaurangbranschen är en bransch som är extra hårt drabbad. 
Miljö- och tillståndsnämnden utreder möjligheten att utöka befintliga tillstånd till 
servering av alkohol på så sätt att restauranger får rätt att tillsammans med utkörd 
mat också köra ut alkoholhaltig dryck.
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Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 62  

Information om uppdrag om plan för skogsvård och 
användning av Kronoskogen 

Kommunstyrelsen har sedan tidigare uppdragit åt styrgruppen för fastighetsfrågor 
att bereda ett förslag till plan för skogsvård och användning av Kronoskogen. 
Planeringschef, Henrik Sandén informerar hur arbetet har gått så här långt och vad 
som händer framöver med uppdraget.
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Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 63  

Information om luftkvalitetsmätning 

Enhetschef, Rose-Marie Stigsdotter, informerar om ”årsrapport för Ängelholms 
kommun 2019 – kontroll av luftkvalitet inom samverkansområdet Skåne”.
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Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 64  

Information om vattenrådsutredningen 

Enhetschef, Solveig Ahlbin Berg informerar om den pågående 
vattenrådsutredningen.

9



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 65

Delårsuppföljning 2020 – tertial 2

Ärendebeskrivning
Verksamheten för miljö och bygg informerar om delårsuppföljning avseende Miljö- 
och tillståndsnämndens verksamheter per 2020-08-31. Rapporten innehåller en 
sammanfattning av årets viktigaste händelser och måluppföljning för vart och ett av 
kommunfullmäktiges fyra perspektiv. Bilagt finns även en rapport som omfattar en 
ekonomisk analys.

Delårsuppföljningen rapporteras i kommunens uppföljningssystem Hypergene och 
läggs fram till nämnden endast som ett informationsärende.

Beslutsunderlag
- Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-05
- Uppföljning av nämndmål
- Ekonomisk avvikelserapport per 2020-08-31

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att lägga delårsuppföljning 2020 till handlingarna

Beslutet ska expedieras till
Miljöenheten
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Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 66 Dnr. MTN 2020/4, 

Tillsynsuppföljning, tertial två - 2020 

Ärendebeskrivning
Miljöenhetens tillsynsläge följs upp till miljö- och tillståndsnämnden tertialt, dvs. 
efter varje fyramånadersperiod. Den uppföljande tillsynsrapporteringen sker alltså 
två gånger under året samt i en slutredovisning vid helårets slut, baserad på beslutad 
tillsynsplan.

Med tillsynsläge i denna rapportering ingår planerad tillsyn, både ute hos 
verksamheterna och ”skrivbordstillsyn”, löpande status på denna samt redovisning 
av vår vanligaste händelsestyrda handläggning. 

Arbete pågår för att även kunna söka ut planerad tillsyn i timmar och kunna 
redovisa även dessa.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-06 
Bilaga till tertial tillsynsuppföljning, 2020-11-06

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att lägga uppföljande rapportering av planerad och löpande tillsyn för tertial två 
år 2020 till handlingarna.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 67 Dnr. MTN 2020/37, 

Nedsättning av årsavgift för serveringstillstånd och 
folköl

Ärendebeskrivning
Situationen i samhället med pågående corona-pandemi har påverkat många 
branscher negativt. Restaurangbranschen är en bransch som är extra hårt drabbad. 
Miljö- och tillståndsnämnden har enligt gällande taxa möjlighet att sätta ner 
årsavgiften för de verksamheter som har tillstånd enligt alkohollagen för att servera 
alkohol och som har anmält försäljning av folköl.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-11-19

Föredragande tjänsteperson
Rune Liljenberg, tf bygg- och miljöchef

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Staffan Broddesson (C), Anders 
Davidsson (M), Pontus Myrenberg (SD), Anne-Marie Lindén(MP) och Jan-Eric 
Andersson (KD).

Torgny Handreck (S) yrkar bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet, med förslag på ett 
tillägg i första att-satsen i slutet av meningen: ”Under förutsättning att 
kommunfullmäktige beviljar kostnadsersättning.”

Proposition och omröstning
Ordförande ställer proposition på Torgny Handrecks tilläggsyrkande och finner att 
detta ska avslås. Votering begärs och verkställs. Den som röstar för förslaget från 
tjänsteutlåtandet röstar JA. Den som röstar för Torgny Handrecks förslag, dvs 
tjänsteutlåtandets förslag+ett tillägg i första att-satsen, röstar NEJ. Resultatet av 
omröstningen blev 7 JA-röster och 2 NEJ-röster. De som röstade JA var: Anders 
Davidsson (M), Anders Ingvarsson (SD), Lina Miremark (L), Jan-Eric Andersson 
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Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

(KD), Anne-Marie Lindén (MP), Pontus Myrenberg (SD) och Staffan Broddesson 
(C). De som röstade NEJ var: Torgny Handreck (S) och Jessica Klingvall (S).

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att sätta ner den årliga tillsynsavgiften för år 2020 för verksamheter med 
serveringstillstånd och med anmälan om försäljning av folköl med 100 %,

att från Kommunfullmäktige äska 500 960 kr för år 2020 för att täcka den kostnad 
som uppstår genom neddragning av de årliga tillsynsavgifterna för 
serveringstillstånd, samt

att paragrafen skall anses omedelbart justerad.

Beslutet ska expedieras till
Krisledningsnämnden i Ängelholms kommun
miljo@engelholm.se för registrering i ärendet (dnr M-2020-1889)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 68 Dnr. MTN 2020/10, 

Delegationsbeslut till MTN 2020

- Delegationsbeslut miljö – september 2020
- Delegationsbeslut serveringstillstånd och tobak – september 2020
- Delegationsbeslut miljö- oktober 2021
- Delegationsbeslut serveringstillstånd och tobak – oktober 2021

14



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 69 Dnr. MTN 2020/36, 

Kännedomsärenden till MTN 2020

a. Länsstyrelsens beslut 2020-09-08, dnr 505-25713-2020. 
Överklagande av beslut om föreläggande om att vidta åtgärder i bostad, 
samt tillsynsavgift, Norra Varalöv 2:18. Länsstyrelsen ändrar nämndens 
beslut endast på så sätt att punkten om omedelbar verkställighet för 
beslut om föreläggande om åtgärder 
tills vidare inte ska gälla. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Ecos dnr: 2020-578.

b. Länsstyrelsens beslut 2020-09-11. 
Beslut om överlåtelse av operativ tillsyn enligt miljöbalken, täkter.
Ecos dnr: 2019-1133.

c. Mark- och miljödomstolen, 2020-09-17, Mål nr M 4359-20. 
Föreläggande enligt miljöbalken avseende Ängelholm 3:1; nu fråga om 
inhibition. 
Mark- och miljödomstolen avslår yrkandet om inhibition.
Ecos dnr: 2019-1298. 

d. Länsstyrelsens beslut 2020-10-08, dnr 505-17062-2020. 
Överklagande av beslut enligt miljöbalken om föreläggande avseende 
EcoRetur Helsingborg AB, Växthuset 1. Länsstyrelsen ändrar det 
överklagade beslutet endast i beslutspunkt 6.
Ecos dnr: 2019-2499.

e. Mark- och miljödomstolen, 2020-10-08, Mål nr M 3560-20. 
Föreläggande att vidta åtgärder på fastigheten Margretetorp 17:2. 
Mark- och miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet och 
återvisar ärendet.
Ecos dnr: 2020-302. 

f. Mark- och miljödomstolen, 2020-10-16, Mål nr M 3873-20. 
Ansökan om utdömande av vite, Häggarp 1:10. 
Mark- och miljödomstolen avslår ansökan om utdömande av vite.
Ecos dnr: 2012-949.

g. Länsstyrelsens beslut 2020-10-30, dnr 505-39355-2020. 
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2020-11-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Överklagande av beslut enligt miljöbalken om förbud att släppa ut 
avloppsvatten på Rebbelberga 16:4.
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Ecos dnr: 2020-907.
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