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MTN § 13

Val av justeringspersoner samt dag för att justera
protokollet
Jan-Erik Andersson (KD) och Jessica Klingvall (S) föreslås som justeringspersoner
av protokollet och att justeringen äger rum 2021-02-25.

Beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar
att utse Jan-Erik Andersson (KD) och Jessica Klingvall (S) till justeringspersoner,
samt
att datum för justering blir 2021-02-25.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 14

Godkännande av föredragningslistan
Miljö- och tillståndsnämnden brukar ha med en punkt på dagordningen som heter
”Information från miljö- och byggchefen”. Denna fanns inte med i
utskicket/publiceringen och föreslås nu att läggas till föredragningslistan.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar
att lägga till en informationspunkt från miljö- och byggchefen och därmed
godkänna föredragningslistan.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 15

Information från miljö- och byggchef Ida Persson
-

Kommunens nya miljö- och byggchef Ida Persson presenterar sig.
Kommunens nya miljöhandläggare, Oskar Henriksson, presenterar sig.
Hämtning av avfallskärl i Havsbaden
Länsstyrelsen har gjort revision på miljöbalkstillsynen den 26 januari
Förlängning -fortsatt förbud att servera alkohol efter kl 20

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 16

Information om kommunens arbete mot invasiva arter
- Hanna Bengtsson
Kommunekolog, Hanna Bengtsson informerar om kommunens arbete mot
invasiva arter.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 17

Miljö- och tillståndsnämndens prioriteringar för år
2022
Enhetscheferna, Robin Pehrsson, Solveig Ahlbin Berg och Rose-Marie Stigsdotter
informerar om vilka resursbehov som finns för 2022 inom miljö- och
tillståndsnämndens verksamhetsområden.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 18

Dnr. MTN 2021/3,

Årsredovisning 2020
Ärendebeskrivning
Verksamheten för miljö och bygg informerar om årsredovisningen avseende Miljöoch tillståndsnämndens verksamheter för år 2020. Rapporten innehåller en
sammanfattning av årets viktigaste händelser och måluppföljning för vart och ett av
kommunfullmäktiges fyra perspektiv. Bilagt finns även en verksamhetsberättelse,
en ekonomisk analys samt uppföljningen av tillsynen för helåret 2020.
Med tillsynsläge i denna rapportering ingår planerad tillsyn, både ute hos
verksamheterna och i form av ”skrivbordstillsyn”, samt redovisning av vår
vanligaste händelsestyrda handläggning.
Restriktionerna med hänsyn till Covid-19, har under 2020 lett till färre tillsynsbesök
än planerat inom samtliga tillsynsområden. Ett omfattande arbete inom
verksamheten med skapande av e-tjänster och arbetet med trängseltillsyn har gjort
att ordinarie tillsyn inom framförallt livsmedelskontroollen har fått stå tillbaka
Årsredovisningen rapporteras i kommunens uppföljningssystem Hypergene och
läggs fram till nämnden endast som ett informationsärende.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-29
Årsredovisning för år 2020
Verksamhetsberättelse för år 2020
MTN Årsbokslut för år 2020
Tillsynsuppföljning för år 2020

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Staffan Broddesson (C), Torgny
Handreck (S), Anders Ingvarsson (SD), Anders Davidsson (M), Lina Miremark (L),
Anne-Marie Lindén (MP) och Jan-Erik Andersson (KD).

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar
att lägga årsredovisning och övriga rapporter till handlingarna

Beslutet ska expedieras till
Miljöenheten

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 19

Dnr. MTN 2021/11,

Utredning om riktlinjer för friytor på skolor
Ärendebeskrivning
Ängelholms kommun har valt att ta fram egna riktlinjer för friytor, eftersom det
saknas nationella krav på storlek och utformning av grundskolor och förskolors
friyta. En arbetsgrupp bestående av representanter från berörda förvaltningar har
tagit fram ett tjänstemannaförslag..
Samhällsbyggnadsnämnden ska i svar till KS samråda med FUN och MTN och
man har valt att låta MTN och FUN yttrar sig om tjänstemannaförslaget.
Syftet med riktlinjer är att definiera vad som ingår i begreppet ”friyta” samt att
fastställa hur stor friytan ska vara. Riktlinjerna ska fungera som ett planeringsstöd,
vid detaljplaneläggning och bygglovsprövning samt vid projektering men också vid
prövning och tillsyn enligt Miljöbalken. Riktlinjerna ska ge tydligheten och skapa en
samsyn mellan alla delar av kommunens organisation för att planera för friytor vid
förskolor och grundskolor. Riktlinjerna gäller både för privata och kommunala
förskolor och grundskolor. Riktlinjerna gäller vid etablering av nya förskolor och
grundskolor samt vid upprustning eller tillbyggnad av befintliga. Riktlinjerna berör
inte kvaliteter såsom utformning och innehåll.
Riktlinjerna innebär att Boverkets rekommendationer följs för förskolor och
grundskolor. För grundskolor ska egna bollplaner räknas in i friytan dock ej om
planen abonneras av lektioner från andra skolor under hela skoldagen.
Det ska vara möjligt att vid behov göra avsteg från riktlinjerna för 7-9-elevernas
friyta. Ängelholms kommun tolkar Boverkets rekommendationer om friyta för
grundskola, som 30 kvm/barn, för de elever som nyttjar friytan samtidigt.
Kommunen har tagit fram ett nyckeltal som beskriver vilken total friyta som gäller
utifrån årskurs. Nyckeltalet är baserat på hur många elever som schematekniskt har
möjlighet att ha rast samtidigt och därför använder friytan under samma tider.
För elever F-6 görs inga avsteg. Alla elever ska ha 30 m² friyta på skolgården då de i
större utsträckning har raster samtidigt.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-17
Riktlinjer för storlek på friyta vid förskolor och grundskolor 2021-02-03

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef Rose-Marie Stigsdotter

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Staffan Broddesson (C), Anders
Davidsson (M), Torgny Handreck (S) och Anders Ingvarsson (SD)

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar att lämna följande yttrande
att Miljö- och tillståndsnämnden ställer sig bakom framtagna förslag till riktlinje för
förskolor och skolors friytor men med följande tillägg till riktlinjerna:
 Avsteg kan göras endast när det är väl motiverat och lämpliga ytor inte
finns att tillgå för skolgård.
 Vid avsteg på F-9 skolor ska den tillgängliga friytan som är avsedd för F-6elever inte beröras av avsteget.
 Vid avsteg på 7-9-skolor ska bollplaner inte ingå i den tillgängliga friytan.
 Verksamheterna ska kunna visa med schemaläggning att 30 m2 uppfylls när
avsteg görs. Detta gäller vid tillsyn och vid tillbyggnad.
 Det ska tydligt framgå i anmälan enligt miljöbalken om ny skola och
förskola, hur friytan har räknats ut och om avsteg har gjorts från
riktlinjerna.

Beslutet ska expedieras till
Samhällsbyggnadsnämnden
miljo@engelholm.se [M-2021-427]

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 20

Dnr. MTN 2021/7,

Åkerslundsverket - tillståndsprövning
Ärendebeskrivning
Öresundskraft Kraft & Värme AB har ansökt om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet vid Åkerslundsverket på fastigheten Rebbelberga 129:2 i Ängelholms
kommun. Miljö- och tillståndsnämnden svarar för Ängelholms kommun och har
inhämtat yttranden från Nordvästra Skånes räddningstjänst samt VA-enheten i
Ängelholms kommun.
Bolaget ansöker om att kunna öka befintlig verksamhet med mer bränsleflexibilitet
genom att också möjliggöra förbränning av farligt avfall i form av tryckimpregnerat
trä. Anledningen som uppges är ökad material-återvinning och därmed vikande
tillgång på returflis (RT-flis) för förbränning samt att kapaciteten i samhället för att
kunna ta hand om farligt avfall är låg i förhållande till tillgången på marknaden.
Bolaget ansöker inte om tillstånd till förbränning av torv eller animaliskt avfall
vilket Bolaget har tillstånd till enligt
Tillståndsansökan omfattar:
- samförbränning av skogsbränsle och avfall upp till 125 000 ton per år varav
maximalt
50 000 ton farligt avfall per år i form av tryckimpregnerat trä, samt förbränning av
bioolja
och eldningsolja som start-, reserv- och stödbränsle, i två pannor med en tillförd
effekt
om 30 MW vardera,
- förbränning av bioolja, eldningsolja, biogas och naturgas i två pannor med en
tillförd
effekt om 14 MW vardera samt
- lagring av skogsbränsle1 och avfall i avvaktan på förbränning med en maximal
samtidigt
lagrad mängd om 13 000 ton och lagring av farligt avfall i avvaktan på förbränning
med en
maximal samtidigt lagrad mängd om 10 000 ton, dock med en maximal total
samtidig
lagrad mängd skogsbränsle1, avfall och farligt avfall om 15 000 ton.

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Kungörelse
Tillståndsansökan
Miljökonsekvensbeskrivning
Teknisk beskrivning
Samrådsredogörelse
Dagvatten Åkerslundsverket
Kemikalieförteckning Åkerslundsverket
Situationsplan VA
Ammoniak spridningsberäkning och släckvattenutredning
Tjänsteutlåtande, daterat 2021-02-11

Föredragande tjänsteperson
Enhetschef, Rose-Marie Stigsdotter

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet: Anders Davidsson (M), Staffan Broddesson
(C), Torgny Handreck (S), Anders Ingvarsson (SD), Lina Miremark (L) och AnneMarie Lindén (MP).

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar
att lämna följande yttrande:
Miljö-och tillståndsnämnden bedömer ansökt verksamhet vara tillåtlig men har
följande synpunkter på föreslagna villkor och övrigt.
Allmänt
Miljö- och tillståndsnämnden ställer sig positiv till att torv inte finns med i ansökan,
dels p g a att det ger höga koldioxidutsläpp vid förbränning och dels för att det vid
brytningen av torv frigörs koldioxid och övriga växthusgaser. Torvmarker är
dessutom värdefulla livsmiljöer för till fåglar, mossor och kärlväxter.
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun anser att det i
villkorsformuleringar bör vara tydligt uttryckt när farligt avfall avses och när farligt
bränsleavfall avses.
Villkorspunkt 6 - Lagring utomhus
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Bolaget har föreslagit följande formulering: Lagring av maximalt 1 000 ton bränsle i
form av farligt avfall får ske utan nederbördsskydd under en vecka vid samma
tillfälle.
Miljö-och tillståndsnämndens anser att tillfällig lagring av farligt bränsleavfall ska
omfattas nederbördsskydd och föreslår följande villkorsformulering som också tar
hänsyn till släckvatten och urlakning av föroreningar.


All förvaring utomhus, inklusive tillfällig lagring, av farligt avfall, farligt
bränsleavfall och bioaskor ska lagras under nederbördsskydd med tak och
väggar. Vid lagring på asfalt ska en betongkant anläggas för uppsamling av
släckvatten och som förhindrar att dagvatten rinner genom förvaringsplatsen.

Villkorspunkt 7
Av villkorspunkt 7 framgår att farligt avfall som innehåller mer än 1 % organiska
halogenföreningar, uttryckt som klor, inte får förbrännas. Farligt avfall som
innehåller PCB får inte förbrännas.
Miljö- och tillståndsnämnden anser att det bör stå med i villkoret att kontroll av
parametrarna ska göras genom mätning av rökgaserna innan filter.
Villkorspunkt 8 och 9 - utsläpp av kväveoxider och ammoniak till luft från
fastbränslepannorna
Miljö- och tillståndsnämnden anser att eftersom bolaget periodvis har intermittent
drift från mars - november bör det finnas två olika begränsningsvärden; ett för
perioden 1 mars-30 november och ett begränsningsvärde som är lägre för
normaldrift från 1 december - sista februari när behovet av fjärrvärme är som
störst. Begränsningsvärdena bör vara månadsmedelvärde dvs två olika
månadsmedelvärden för de olika perioderna alternativt olika halvårsmedelvärden.
Villkorspunkt 12 - dagvattenutsläpp
Miljö- och tillståndsnämnden anser att bolaget bör få utredningsvillkor för
dagvatten under en prövotid för att utreda
- vilka föroreningar dagvattnet innehåller genom
karaktärisering/screeningtest
- vilka föroreningshalter och mängder (kg/år) som släpps ut på
kommunens dagvattennät
- vilka begränsningsvärden som är möjliga att föreslå utifrån en
tidsserie med flödesstyrd provtagning och med fullt fungerande
dagvattendamm
- hur effektiv befintlig dagvattendamm är för rening av
föroreningar och hur
Justeringspersons signatur
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-

ofta dagvattendammen behöver tömmas genom att mäta
sedimenttjocklek och ta prover före och efter dagvattendammen
(före oljeavskiljaren).
möjlighet till våt-sopning med maskin och/eller
centraldammsugning för rengöring vid bränsleinmatningen istället
för spolvatten som idag leds till dagvattendammen.

Miljö- och tillståndsnämnden anser inte det vara tillräckligt med, det som bolaget
har föreslagit,
att stickprov ska tas utan det ska vara provtagning med automatisk provtagare och
ska genomföras flödesproportionellt.
Miljö- och tillståndsnämnden anser vidare att de av bolaget föreslagna
utsläppsvärden för dagvatten är för högt satta. Föreslagna begränsningsvärden är
högre jämfört med de riktvärden som kommunerna i Nordvästra Skåne har beslutat
om (Helsingborg, Båstad, Landskrona, Bjuv , Svalöv och Åstorp). Se tabellen nedan
där riktvärde för utsläpp av dagvatten anges. Som exempel kan nämnas att för zink
har bolaget föreslagit 500 μg/l och riktvärdet är 75 μg/l.

Det bör finnas ett begränsningsvärde för fosfor för dagvattenutsläppet.
Villkorspunkt 12 – kontrollprogram
Bolaget föreslår att aktuellt kontrollprogram med angivande av mätmetod,
mätfrekvens och
utvärderingsmetod ska finnas.
Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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Miljö- och tillståndsnämnden anser att det förutom den föreslagna ordalydelsen
även bör stå med mätplats.
Spillvattenutsläpp
Enligt inkomna handlingar är rejektvattnet nitrifikationshämmande och ska utredas
vidare. Halter av TSS har vid några tillfällen varit högre än BAT-AEL.
Av ansökan framgår att spolvatten från rengöring av exempelvis golv går till
kommunalt avlopp.
Miljö-och tillståndsnämnden anser att rengöring av golv ske genom våtsopning
med maskin och prover tas innan utsläpp till spillvattnet för att kontrollera ABVA:s
utsläppsvärden alternativt att rengöringsvattnet från golv tas omhand externt.
Miljö- och tillståndsnämnden anser att bolaget ska ta prover och mäta flöden på de
olika delströmmarna av spillavloppsvattnet för att och kunna arbeta med utreda
nitrifikationshämning samt TSS-halter samt för att arbeta med BAT-slutsats 13 och
14 gällande att minska mängden förorenat avloppsvatten och att behandla
avloppsvattenströmmar separat. Resultaten av uppmätta halter och mängder
(kg/år) per desltröm bör dels redovisas i miljörapporten och årligen till VA-enheten
i Ängelholms kommun.

Beslutet ska expedieras till
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, Box 81, 351 03 Växjö
eller via e-post mmd.vaxjo@dom.se
Yttrandet ska vara tingsrätten tillhanda senast 2021-02-25 och vara märkt med
domstolen målnummer M 4659-20
miljo@engelholm.se Ecos dnr [M 2020-2090]

Justeringspersons signatur

Utdragsbestyrkande
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MTN § 21

Dnr. MTN 2021/9,

Styrgrupp till framtagande av plan för ekologisk
hållbarhet
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i september 2019 att ge kommunfullmäktiges fasta
beredning 2 i uppdrag att göra ett förarbete till en ny hållbarhetsplan inför att
befintlig miljöplan går ut 2021.
Beredningen lämnade sin rapport i oktober 2020 och kommunfullmäktige
överlämnade slutrapporten till kommunstyrelsen som lämnade den vidare till Miljöoch tillståndsnämnden för vidare handläggning med uppdrag att ta fram
hållbarhetsplanen och i den specificera uppföljningar och tidsplaner. Uppdraget ska
återrapporteras till kommunfullmäktige senast i oktober 2021.

Beslutsunderlag
• Beslut KS den 3 februari 2021
• Protokollsutdrag KF den 26 oktober 2020
• Slutrapport förarbete till hållbarhetsplan

Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet: Anders Ingvarsson (SD), Lina Miremark (L),
Torgny Handreck (S), Anders Davidsson (M) och Jan-Erik Andersson (KD).

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar
att utse Staffan Broddesson (C), Anders Davidsson (M), Torgny Handreck (S) och
Anne-Marie Lindén (MP) till politisk styrgrupp för framtagandet av plan för
ekologisk hållbarhet.

Justeringspersons signatur
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MTN § 22

Dnr. MTN 2021/6,

Nomineringsanmodan från Skånes Miljö- och
hälsoskyddsförbund
Ärendebeskrivning
Valberedningen för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund har kommit in med en
nomineringsanmodan för styrelse, revisorer och valberedning inför deras årsmöte
den 30 mars 2021. Nomineringarna ska vara valberedningen tillhanda senast 3 mars
2021.
De föreslagna personerna ska ha knytning till en kommunal miljö- och
hälsoskyddsnämnd eller annan nämnd som behandlar samma frågor. De föreslagna
personerna ska ha ett intresse av att utveckla miljö- och hälsoskyddsarbetet inom
Skåne och medverka i utformningen av temadagar och studiebesök.
De uppdrag som avses är:
Ledamöter,4 st 2 år 2021-2022
Ersättare, 3 st 2 år 2021-2022
Revisorer, 2 st 1 år 2021
Revisorsersättare 2 st 1 år 2021
Valberedningen 3 st 1 år 2021
Nomineringar ska vara skriftliga och innehålla namn, adress, telefonnummer,
mailadress och partitillhörighet. Den som nomineras ska vara tillfrågad och ha
tackat ja till att bli nominerad.
Från Ängelholm sitter idag Staffan Broddesson (c) som styrelseledamot, och Bengt
Bengtsson (s) sitter i valberedningen. Staffan har tackat ja till nominering medan
Bengt inte längre är intresserad av att fortsätta som ledamot av valberedningen.
Som ny ledamot av valberedningen för socialdemokraterna fram Sven Dahlberg.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2021-01-28
Nomineringsanmodan inkommen 2020-12-01
Styrelsesammansättning 2020-2021
Stadgar för Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund

Justeringspersons signatur
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Yrkande
Bifall till förslaget i tjänsteutlåtandet från: Anders Davidsson (M), Staffan
Broddesson (C), Torgny Handreck (S), Jan-Erik Andersson (KD), Anders
Ingvarsson (SD), Lina Miremark (L) och Anne-Marie Lindén (MP)

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar
att nominera Staffan Broddesson till styrelsen för Skånes Miljö- och
hälsoskyddsförbund, samt
att nominera Sven Dahlberg till valberedningen för samma organisation

Beslutet ska expedieras till
Sammankallande i valberedningen, simon.diaz@sjobo.se
För diarieföring i ärendet till miljo@engelholm.se
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MTN § 23

Dnr. MTN 2021/8,

Kännedomsärenden 2021
-Mark- och miljödomstolen, 2021-01-07, Mål nr M 3949-20, gällande
miljösanktionsavgift för utebliven köldmediumrapport avseende
verksamhet på Rebbelberga 14:3.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
Ecos dnr: 2020-992
-Helsingborgs Tingsrätt, 2021-01-18, Mål nr T 5228-20, gällande
förlikning mellan parter i klagomålsärende på Norra Varalöv 2:18.
Mark- och miljödomstolen (M 4473-20) har tidigare avslagit överklagandet
av delegeringsbeslut § 2020-328.
Ecos dnr: 2020-578.
-Åklagarmyndigheten, 2021-01-22, AM72704-19, 72704-19, gällande åtalsanmälan
avseende otillåten miljöverksamhet, Taxi Ängelholm AB, Transportgatan 9A.
Förundersökningen läggs ned. Ecos dnr: 2019-555
- Beslut KF § 218 – budget 2021 – plan 2022-2023
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MTN § 24

Dnr. MTN 2021/10,

Redovisning av delegationsbeslut - miljö- och
tillståndsnämnden
-Delegationsbeslut -Serveringstillstånd och tobak – januari 2021
-Beslut om vidaredelegation –intraprenad
-Delegationslista miljö- januari 2021
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Utdragsbestyrkande

22

