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Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 17                       

Val av justeringspersoner

Lina Miremark (L) och Jessica Klingvall (S) utses att justera protokollet, 28 februari 2019.

______
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Sammanträdesdatum 2019-02-21

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 18                       

Godkännande av föredragningslista

Miljö- och tillståndsnämnden godkänner föredragningslistan med följande ändring:

Tillkommande ärenden

7 B Nominering till Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund

_____
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Sammanträdesdatum 2019-02-21

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 19                  Dnr   MTN 2019/17

Information till miljö- och tillståndsnämnden 2019

Bengt Bengtson, ledamot i tidigare myndighetsnämnd, redogör för Skånes Miljö- och 
hälsoskyddsförbund. 

Kristina Walther, alkoholhandläggare, och Jeanette Gustafsson, alkoholhandläggare, 
informerar nämnden om serveringstillstånd.

Pernilla Fahlstedt, verksamhetschef Miljö och bygg, informerar nämnden om följande 
ärenden:

 Återkoppling frågor - ANDT(S) 
 Ekonomisk uppföljning, januari 2019
 Budget 2020 – process
 Budgetförutsättningar 2020

Rune Liljenberg, miljöchef, informerar nämnden om följande ärenden:

 PFAS vid Bjälleröds källor

 
 
Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att notera informationen.

 

_____
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Sammanträdesdatum 2019-02-21

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 20                  Dnr   MTN 2019/4

Delegationsordning, 2019

Ärendebeskrivning
Miljö- och tillståndsnämnden har den 18 december 2018 beslutat om en delegationsordning 
för verksamhet inom nämndens ansvarsområde. Nämnden beslutade samtidigt att utse en 
arbetsgrupp som skulle se över behov av eventuella justeringar.

Från och med 1 januari 2019 har Livsmedelslagstiftningen ändrats. Ändringarna medför visst 
behov av justering av delegationsordningen.

Från och med den 1 juli 2019 har Tobakslagen samt Lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare upphävts och ersatts med Lag om tobak och andra liknande produkter. 
Ändringarna medför behov av justeringar i delegationsordningen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-06
Föreslagna ändringar i delegationsordningen
Förslag till delegationsordning för Miljö- och tillståndsnämnden, gällande från 190221

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Anders Davidsson (M), Anders 
Ingvarsson (SD) och Lina Miremark (L) instämmer i yrkandet. 

Torgny Handreck (S) yrkar att uppgiften att "överklaga beslut eller domar som innebär att 
överprövande instans har ändrat ett delegationsbeslut" ska delegeras till miljö- och 
byggchefen.

Propositioner och omröstning
Ordföranden ställer proposition på dels bifall till kontorets förslag till beslut, dels bifall till 
Torgny Handrecks (S) yrkande. Ordförande finner att Miljö- och tillståndsnämnden bifaller 
kontorets förslag till beslut.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att anta ny delegationsordning för Miljö- och tillståndsnämnden att gälla från 2019-02-21 
och samtidigt upphäva delegationsordning enligt beslut MTN § 4 2018-12-18, samt
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Miljö- och tillståndsnämnden
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att förklara paragrafen som omedelbart justerad.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggchefen
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Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 21                  Dnr   MTN 2019/24

Taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter

Ärendebeskrivning
Verksamheten för miljö och bygg har tagit fram ett förslag till reviderad taxa för tillsyn enligt 
tobakslagen. Den nuvarande taxan trädde i kraft 2018-01-01. Taxan behöver uppdateras då ny 
lagstiftning på området träder i kraft 2019-07-01. En stor förändringen i lagstiftningen är att 
det nu krävs tillstånd för att få sälja tobaksvaror, tidigare räckte det med en anmälan. Prövning 
av tillståndsansökan kräver längre tid än hanteringen av en anmälan, och därför föreslås en 
högre avgift för denna prövning jämfört med tidigare taxa.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande 2019-02-06
2. Förslag till ”Taxa för tillsyn enligt tobakslagen”
3. Sammanställning av uppskattad tid för handläggning av tillståndsansökan

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. Anders Davidsson (M), Pontus 
Myrenberg (SD), Torgny Handreck (S), Lina Miremark (L) och Anne-Marie Lindén (MP) 
instämmer i yrkandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige besluta

att anta förslag till taxa för tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter,
att fastställa timtaxan 984 kr per timme för denna tillsyn,
att taxan ska gälla från och med 2019-07-01, samt
att nuvarande taxa för tillsyn enligt tobakslagen, beslut KF § 282/2017 samt taxa för tillsyn 

enligt lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, beslut KF § 284/2017, 
upphör att gälla.

_____

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Miljö och bygg
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Sammanträdesdatum 2019-02-21

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 22                  Dnr   MTN 2019/23

Årsrapport Energi- och klimatrådgivning

Ärendebeskrivning
Sedan 2017 samverkar Ängelholms kommun med Bjuv, Helsingborg, Höganäs och 
Helsingborgs kommuner kring den kommunala miljö- och klimatrådgivningen. 

Tillsammans driver kommunerna rådgivning för allmänhet, företag och lokala organisationer 
genom tre heltidstjänster. Energi- och klimatrådgivarna är lokaliserade till Helsingborgs stads 
kontaktcenter. Finansiering sker i huvudsak via bidrag från Energimyndigheten medan 
Ängelholms kommun finansierar OH-kostnader på runt 40 tkr per år.

Rådgivarna tar varje år fram en verksamhetsplan som till stora delar baseras på 
Energimyndighetens bidragsgrundande villkor. Under året följs verksamheten genom 
regelbundna avstämningar mellan rådgivarna och Miljö- och byggchefen i Ängelholm samt 
genom nätverksträffar med samtliga samverkande kommuner.

Verksamheten återrapporteras årligen till ansvarig nämnd i en årsrapport.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2019-02-01
EKR- Årsrapport 2018

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att lägga rapporten till handlingarna.

_____

Beslutet expedieras till:
Miljö- och byggchefen
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Sammanträdesdatum 2019-02-21

Miljö- och tillståndsnämnden
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MTN § 23                  Dnr   MTN 2019/27

Nominering till Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 

Ärendebeskrivning
Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund håller sitt första årsmöte den 21 mars 2019. Inför 
årsmötet förbereder valberedningen valen till olika funktioner i förbundets styrelse avseende 
valperioden 2019-2020. Medlemar i förbundet uppmanas att senast den 8 mars 2019 inkomma 
med nomineringar till styrelsen.

Beslutsunderlag
Skrivelse från valberedningen 
Nomineringar från miljö- och tillståndsnämnden

Yrkanden 
Anders Davidsson (M) nominerar miljö- och tillståndsnämndens ordförande Staffan 
Broddesson (C) till ledamot i styrelsen Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund. Anders 
Ingvarsson (SD) instämmer i yrkandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att utse Staffan Broddesson (C) som ledamot i styrelsen Skånes Miljö- och 
hälsoskyddsförbund. 

_____

Beslutet expedieras till:
Staffan Broddesson
Bo Persson, strateg Skånes Miljö- och hälsoskyddsförbund 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2019-02-21

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

MTN § 24                  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 2019-01-01 – 2019-01-31 till 
handlingarna. 

_____
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Sammanträdesdatum 2019-02-21

Miljö- och tillståndsnämnden
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MTN § 25                  Dnr   MTN 2019/25

Anmälan av myndighetsbeslut/domstolsbeslut till MTN 2019

Ärendebeskrivning
a. Länsstyrelsens beslut 2019-01-16, dnr 505-29051-2018, gällande 

överklagande av kommunens beslut om tillsynsavgift enligt 
miljöbalken gällande fastigheten Trasten 25.

b. Hovrättens dom 2018-12-10, mål nr B 1858-18, gällande brott 
mot områdesskydd på fastigheten Magnarp 2:10.  

c. Mark- och miljödomstolens beslut 2019-01-17, mål nr M 5018-18 
gällande föreläggande om att vidta bullerdämpande åtgärder från
spårtrafiken på fastigheten Ljungspolen 1 m fl; nu fråga om 
avvisning. 

d. Mark- och miljödomstolens beslut 2018-12-10, mål nr M 4531-18
gällande föreläggande om årlig kontroll av enskild avlopps-
anläggning på fastigheten Torvgårda 3:58.  

e. Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-23, mål nr M 2315-18
gällande ansökan om utdömande av vite på fastigheten
Verktygsmakaren 9.

f. Mark- och miljödomstolens dom 2019-01-23, mål nr M 2407-18
gällande strandskyddsdispens för uppförande av flytbrygga och
spång på fastigheten Ängelholm 3:18. 

g. Länsstyrelsens beslut 2019-01-23, dnr 505-32930-2018
gällande föreläggande avseende staket på fastigheten 
Ängelholm 6:1.

h. Mark- och miljödomstolens dom 2018-12-12, mål nr M 4530-18
gällande föreläggande att ta bort brygga nr 64 från fastigheten
Ängelholm 6:1.

_______ 
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