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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 104  

Val av justeringspersoner 

Anders Davidsson(M) och Torgny Handreck(S) föreslås som justeringspersoner. 
 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 
 
att utse Anders Davidsson(M) och Torgny Handreck(S) till justeringspersoner. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 105  

Godkännande av dagordningen 

Ett tillägg till dagordningen föreslås: 
 
-Information från Anders Davidsson(M) gällande höstmöte Sveriges 
miljökommuner. 
 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 
 
att med ovanstående tillägg godkänna dagordningen. 

4



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 106  

Information från verksamhetschef Ida Persson 

Ida Persson, verksamhetschef, informerar bland annat om följande: 
 
- Hur hållbarhetsenheten är organiserad 
- Aktuell hållbarhets kommunrankning 
-Status i råttärendet(Margretetorp 17:2) 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 107  

Information från Anders Davidsson(M) från höstmöte 
Sveriges miljökommuner 

Anders Davidsson(M) återrapporterar från höstmöte Sveriges miljökommuner i 
Umeå 18-19e oktober. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 108 Dnr. MTN 2022/9,  

Uppföljning av intern kontrollplan för Miljö- och 
tillståndsnämnden 2022, tertial två 

Ärendebeskrivning 
Intern kontroll är ett av flera sätt att säkra och utveckla verksamhetens kvalitet, och 
har bland annat har som mål att förebygga att fel begås Det handlar om att 
säkerställa att grunduppdraget och de kommunala målen nås. Intern kontroll 
påverkar alla delar av organisationen och är inte begränsad till uppföljning av 
ekonomi. En väl fungerande intern kontroll fungerar som ett skydd mot 
oberättigade misstankar mot förtroendevalda såväl som tjänstepersoner.  

Nämnden tar inför varje verksamhetsår beslut om kontrollplan som beskriver  
prioriterade åtgärder och granskningar utifrån dokumenterade riskanalyser.  
Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska löpande rapporteras till 
nämnden. Återrapporteringen sker enligt beslutad plan. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-03 
Intern kontrollplan miljö- och tillståndsnämnden 2022, med resultat 

Föredragande tjänsteperson 
Gunilla Stark, kvalitetssamordnare 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att godkänna uppföljande rapportering av internkontrollplan 2022, tertial två.   
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 109 Dnr. MTN 2022/52,  

Sanktionsavgift på grund av underlåten registrering – 
Sydvatten Distributionsledning Båstad 

Ärendebeskrivning 
En anmälan om nyregistrering av en dricksvattenledning inkom till Miljö- och 
tillståndsnämnden den 21 april 2022, inskickad av Sydvatten AB. I anmälan angavs 
startdatumet till samma datum som anmälan skickades in. I kontakt med anmälaren 
så uppgavs att ledningen driftsattes den 22 mars 2022. I den bifogade 
verksamhetsbeskrivningen som skickades in i samband med anmälan så angavs att 
ledningen var ”nyligen drifttagen”. Ledningen transporterar dricksvatten från 
Ängelholms vattenverk till Förslöv i Båstads kommun.  
En kommunicering skickades ut den 16 september 2022 där bolaget gavs möjlighet 
att inkomma med synpunkter inför beslutet. Sydvatten AB skickade den 7 oktober 
2022 in att de tagit del av kommuniceringen och inte hade något att tillägga i 
ärendet. Verksamheten bedöms inte ha uppfyllt lagstiftningens krav på att anmäla 
en livsmedel- eller dricksvattenanläggning till kontrollmyndigheten senast två 
veckor innan start. Därför föreslås att verksamheten beslutas betala en 
livsmedelssanktionsavgift på 75 000kr. Beloppet är det högsta möjliga utifrån 
lagstiftningen och är beräknat utifrån Sydvatten ABs årsomsättning 2021 
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande  
• Inkomna synpunkter från Sydvatten AB  
• Kommunicering till verksamhetsutövaren  
• Sydvatten AB hållbarhets- och årsredovisning 2021  
• Mejl från anmälaren med svar på fråga om startdatum  
• Verksamhetsbeskrivning från Sydvatten AB  
• Anmälan om nyregistrering  
 

Föredragande tjänsteperson 
Niklas Svensson, livsmedelsinspektör 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar med stöd av 39 c § livsmedelsförordningen 
(2006:813)  
 
att Sydvatten AB (org.nr 556100-9837) ska betala en livsmedelssanktionsavgift på 
75 000kr till kammarkollegiet efter att detta beslut vunnit laga kraft 
 
 

Beslutet ska expedieras till 
Sydvatten AB, Hyllie stationstorg 21, 6tr, 215 32 Malmö  
(Överklagandehänvisning till förvaltningsrätten i Malmö samt delgivningskvitto.)  
miljo@engelholm.se (för registrering)  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 110 Dnr. MTN 2022/1,  

Delårsrapport 2022 

Ärendebeskrivning 
Måluppföljning samt drifts- och investeringsredovisning per den 31 augusti, 
sammanställs varje år och en delårsrapport presenteras. Rapportering till respektive 
nämnd sker som ett informationsärende parallellt med rapporteringen till 
Kommunstyrelsen 

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande daterat 2022-10-04 
Delårsrapport, 2022-10-10 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, verksamhetschef 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att  lägga delårsrapport 2022 till handlingarna 

 

Beslutet ska expedieras till 
Verksamhetschef miljö och livsmedel  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 111 Dnr. MTN 2022/38,  

Tertialuppföljning 2022 

Ärendebeskrivning 
Miljöenheten och Livsmedel och tillståndsenhetens 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 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 2022-10-04 
2. Tertial tillsynsuppföljning 2 2022  

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, verksamhetschef 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att lägga uppföljande rapportering av planerad och löpande tillsyn för tertial 2, 
2022, till handlingarna 

 

Beslutet ska expedieras till 
Verksamhetschef, miljö och livsmedel 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 112 Dnr. MTN 2022/48,  

Ändring av miljö- och tillståndsnämndens 
delegationsordning 

Ärendebeskrivning 
Huvuduppdrag samhälle har uppmärksammat ett behov av att revidera  
delegationsordningen för miljö- och tillståndsnämnden.  
 
Organisationen inom Huvuduppdrag samhälle ändrades den 1 september genom 
att bygglovsenheten flyttades till verksamheten samhällsbyggnad, en följd av detta 
är att verksamheten miljö och bygg och Miljö och byggchef byter namn/titel till 
miljö och livsmedel samt Verksamhetschef miljö och livsmedel. För att tydliggöra 
detta ändrar vi titel i delegationsordningen. 
 
Det har även tillkommit en ny lagstiftning inom miljö- och tillståndsnämndens 
område, Lagen om nikotinfria tobaksprodukter, och delegationsordningen har 
kompletterats med punkter om denna lagstiftning. 
 
Därutöver finns förslag på ändringar/tillägg för att förtydliga och justera 
delegationsordningen så att den ska bli lättare att använda. 
Samtliga förändringar som föreslås finns i bilaga 1. Delegationsordning  
miljö- och tillståndsnämnden förslag till förändringar oktober 2022. Överstruket 
utgår och ersätts med gröntext nya punkter är också grön text. 
Nämnden kommer även fortsättningsvis att få kontinuerlig information i samband 
med redovisning av delegationsbeslut. 
 

Beslutsunderlag 
• Tjänsteutlåtande 2022-10-04 
• Bilaga 1. Delegationsordning miljö och tillståndsnämnden förslag till 

förändringar oktober 2022 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, verksamhetschef 

Ida Persson föreslår att hennes eget tjänsteutlåtande ändras så att förslaget till 
beslut innebär att delegationsordningen börjar gälla från 2022-10-28. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att  ändra delegationsordningen enligt Bilaga 1. Delegationsordning  
miljö- och tillståndsnämnden förslag till förändringar och att dessa börjar 
gälla 28 oktober 2022. 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Verksamhetschef Miljö och livsmedel 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 113 Dnr. MTN 2022/12,  

Kännedomsärenden 2022 

a. Dom, Mark- och miljödomstolen, 2022-09-26, Mål nr M 3406-22, 
gällande överklagan av beslut om avslutat tillsynsärende gällande 
klagomål buller på fastighet Styrmannen 5. Mark -och miljödomstolen 
ändrar länsstyrelsens beslut och upphäver Miljö- och tillstånds-
nämndens beslut den 11 mars 2022 att avsluta ärende 2021-2236. Målet 
visas åter till nämnden för fortsatt handläggning. Ecos dnr: 2022-624 
 

b. Beslut, Länsstyrelsen, 2022-10-04, dnr 505-27273-2022, gällande 
överklagan av beslut om tillsynsavgift på fastighet Margretetorp 17:2. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Ecos dnr: 2020-302 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-10-20 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 114 Dnr. MTN 2022/13,  

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

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