
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-08-26

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

Plats och tid:   Rum 429, 2020-08-26, kl. 14:00-16.25

Beslutande: Staffan Broddesson (C)
Anders Davidsson (M)
Torgny Handreck (S)
Lina Miremark (Jakaviciute) (L)
Jan-Eric Andersson (KD)
Jessica Klingvall (S)
Pontus Myrenberg (SD)
Agneta Gustafsson (M), tjg ersättare
Paul Hanstål (M), tjg ersättare

Ersättare: Annely Silfwerax (C)
Sven Dahlberg (S)

Övriga närvarande:  Rune Liljenberg, tf bygg- och miljöchef
Robin Pehrsson, tf chef för ekologisk hållbarhet
Daniel Sjölin, nämndsekreterare
Anna Nordström Folkesson, upphandlingschef
Solveig Ahlbin Berg, enhetschef

Utses att justera: Anders Davidsson (M),  Jessica Klingvall (S)
Paragrafer: 47-49

Sekreterare ___________________________________________________
Daniel Sjölin

Ordförande ___________________________________________________
Staffan Broddesson (C)

Justerare ___________________________________________________
Anders Davidsson (M),  Jessica Klingvall (S)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum 2020-08-26

Miljö- och tillståndsnämnden

Just. sign. Utdragsbestyrkande

ANSLAG/BEVIS

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

Organ: Miljö- och tillståndsnämnden

Sammanträdesdatum: 2020-08-26

Datum för anslags uppsättande: 2020-09-03

Datum för anslags nedtagande: 2020-09-25

Förvaringsplats för protokollet: Stadshuset i Ängelholm

Underskrift ____________________________________________________
                           Daniel Sjölin
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Sammanträdesdatum 2020-08-26
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Innehållsförteckning

§ Ärendebeskrivning Dnr. 

47 Information till miljö- och tillståndsnämnden 2020/1

48 Budget 2021 2020/29

49 Beslut om rättelse på den felandes bekostnad - Mardal 
5:5

2020/30
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-08-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 47 Dnr. MTN 2020/1  

Information till miljö- och tillståndsnämnden

- Anna Folkesson och Robin Pehrsson om miljökrav i upphandling
- Föreläggande om begränsat öppethållande Ängelholms tennisklubbs padelbanor i 

Havsbaden
- Krogträngsel – ekonomiskt bidrag för trängseltillsynen samt beslut om förbud för 

barservering på PoP
- Ny tillståndsansökan på Hillarpstäkten
- Läget på Ängelholms återvinningscentral under sommaren
- Budgetuppföljning augusti 2020
- Trafikverket har överklagat miljö- och tillståndsnämndens föreläggande om 

bulleråtgärder vid Åstorpsbanan
____________
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-08-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 48 Dnr. MTN 2020/29  

Budget 2021

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har i sitt beslut den 25 maj 2020 fastställt budgetdirektiv för år 2021-
2023, i vilket ingår ramar per nämnd för driftbudget och investeringsbudget.  Enligt 
anvisningar och tidplan från ekonomikontoret ska varje nämnd senast den 15 september 
fatta beslut om ett förslag till budget baserat på de fastställda rambeloppen.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 14 juli 2020 samt bilagor

Beslut KF § 100/2020 och KS 2020/36 resp 2020/229 den 25 maj 2020 inkluderande 
budgetdirektiv 2021-2023 samt bilagor med beslutade ramar.

Föredragande tjänsteperson
Rune Liljenberg, tf bygg- och miljöchef

Yrkanden 
Bifall förslaget i tjänsteutlåtandet från: Staffan Broddesson (C), Anders Davidsson (M), 
Lina Miremark (L), Jan-Eric Andersson (KD) och Pontus Myrenberg (SD)

Beslut
     Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

     att godkänna förslag till driftbudget för år 2021-2023 enligt bilaga 1,

     att  föreslå kommunfullmäktige att utöka driftbudgetramen med 175 tkr,

     att föreslå kommunfullmäktige besluta om förslag till investeringsbudget för år       

                      2021-2023 enligt bilagor 2 och 3,

     att uppdra åt miljö- och byggchefen att undersöka vilka ytterligare effektiviseringar     

                      som kan göras i verksamheten, samt 

     att godkänna förslag till kvalitetsdeklarationer för år 2020 enligt bilaga 4.
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Miljö- och tillståndsnämnden

2020-08-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Protokollsanteckning
Socialdemokraterna yrkar på kostnadstäckning för löneökningar under 2021, som 
motsvarar lägst utrymmet i de centrala avtalen. Detta för att kunna genomföra budgeterad 
verksamhet och för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare.

Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige
Huvuduppdragschef Samhälle
Miljö- och byggchef
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Miljö- och tillståndsnämnden

2020-08-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 49 Dnr. MTN 2020/30  

Beslut om rättelse på den felandes bekostnad - 

Ärendebeskrivning
Verksamheten för Miljö och bygg har sedan 2016 fått in klagomål från boende i 
området kring aktuell fastighet. Myndighetsnämnden har, genom delegationsbeslut 
MYN MD § 13/18, förelagt  med vite att bekämpa skadedjur, 
främst råttor samt åtgärda nedskräpning på fastigheten . Problemet med 
skadedjur åtgärdades genom rättelse på felandes bekostnad genom beslut av 
Myndighetsnämnden den 15 februari 2018. 

Den 21 januari 2020 kom det in nya klagomål angående råttor i bygden igen. 

Miljöenheten har vid tillsyn även gjort bedömningen att upplag av gödsel, avfall, 
skrot, cisterner och fordon utgör en risk för människors hälsa och miljön. Inom vissa 
områden känns en lukt av olja och man kan se att maskiner läcker olja, varför risken 
för förorening är stor.

Fastighetsägaren har fått information via brev om att Miljö- och tillståndsnämnden 
kommer att föreslås vidta åtgärder på hans bekostnad men har inte hört av sig. 

Eftersom fastighetsägaren inte tidigare följt nämndens föreläggande och inte heller 
går att nå föreslår miljöenheten att Miljö- och tillståndsnämnden beslutar att vidta 
åtgärder på fastighetsägarens bekostnad. Åtgärderna innebär bekämpning av råttorna 
liksom borttagning av spannmål, gödsel, kemikalier med behållare samt farligt avfall 
som förvaras utan tätt underlag. Maskiner som står och läcker bör tömmas på 
vätskor alternativt ställas på tätt underlag.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat den 23 juli 2020. 
Fotobilagor 2020-01-21, 2020-03-31, 2020-05-07.

Yrkanden 
Bifall till förslaget i tjänstutlåtandet från: Staffan Broddesson (C), Anders Davidsson (M), 
Torgny Handreck (S), Lina Miremark (L), Jan-Eric Andersson (KD) och Pontus 
Myrenberg (SD)
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Miljö- och tillståndsnämnden

2020-08-26

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att nödvändiga åtgärder för att komma tillrätta med skadedjuren samt risken för 
föroreningar på fastigheten  måste vidtas. Åtgärderna, som specificeras nedan, 
ska ske på , personnr. , bekostnad. Detta beslut har fattats 
med stöd av 26 kap. 18 § miljöbalken.

Miljö- och tillståndsnämnden beslutar vidare 

att uppdra åt tillförordnad Miljöchef att ingå avtal med Nomor, Intraprenad samt bolag 
genom NSR om att på fastigheten  genomföra följande åtgärder:

 föra bort spannmål som finns tillgängliga för råttorna, samt
 vidta de åtgärder som behövs för att bekämpa råttbeståndet på fastigheten,
 ta bort gödsel på gården samt i fält,
 se till att cisterner samt maskiner så som traktorer som står och läcker ska 

placeras på tätt underlag alternativt töms på kemikalier. 

Beslutet ska expedieras till
 Ängelholm (inkl besvärshänvisning och 

delgivningskvitto)
miljo@engelholm.se, Ecos dnr 2016-783
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