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Diarienummer
MTN 2020/29

Miljö- och tillståndsnämnden

Budget 2021 och plan 2022-2023
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.
Utredning
Miljö- och tillståndsnämnden lämnar förslag på driftbudget för dess verksamheter avseende år 20212023 enligt bilaga 1. Här ingår också en redogörelse för verksamhetsförändringar med konsekvensbeskrivningar som följer av den fastställda budgetramen. Utöver ram föreslår nämnden att det
tillskjuts 175 tkr för inventeringsarbete inför inrättande av naturreservat.
Arbetsbelastningen på de tjänstepersoner som verkar under Miljö- och tillståndsnämnden är hög
vilket påverkar verksamhetens resultat samt servicegraden till medborgarna negativt. Den höga
arbetsbelastningen kan också innebära ohälsa hos personalen. Under år 2020 har verksamheten
anställt en ytterligare administratör på halvtid. Anställningen är på visstid året ut, och har frigjort tid
för handläggning genom att överföra administrativa uppgifter från handläggarna till administratören.
Under 2020 har huvuduppdrag Samhälle genomfört en utredning avseende huvuduppdragets
organisation. Som en del av denna utredning har möjligheten till samordning av administrativa
uppgifter inom huvuduppdraget granskats. Under 2021 är det troligt att samordning av vissa
administrativa arbetsuppgifter kommer ske, vilket kommer påverka budget och bemanning inom
Miljö- och tillståndsnämndens verksamhetsområde.
Förslag till budget 2021 innefattar omvandling av en handläggartjänst på enheten för Natur och
ekologisk hållbarhet till en chefstjänst som även verkar operativt inom verksamheten. Den
miljöutvecklare med inriktning mot bidragsansökningar som anställdes med projektanslag år 2020
kommer år 2021 finansieras genom intäkter från sökta projektmedel. Netto nollpåverkan på budget.
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Diarienummer
MTN 2020/29

För att motverka ohälsosam belastning kommer Miljö- och tillståndsnämnden inför verksamhetsåret
2021 att behöva nedprioritera viss verksamhet. Nämnden vill därför att verksamheten under 2021
tittar på ytterligare möjliga förändringar som kan leda till effektiviseringar.
Miljö- och tillståndsnämnden lämnar vidare förslag på investeringsbudget för år 2021-2023 enligt av
kommunfullmäktige fastställda ramar. Sammanställning finns i bilaga 3 och blankett för projektet i
bilaga 2.
Bilaga 1: Driftbudget 2021-2023
Bilaga 2: Blanketter för investeringsuppgifter
Bilaga 3: Sammanställning investeringar 2021-2023
Bilaga 4: Kvalitetsdeklarationer
Bilaga 5: Nämndernas utvecklingsmål
Bilaga 6: Protokoll samverkan
Förslag till 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.

_____

Rune Liljenberg
tf miljö- och byggchef
Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige
Huvuduppdragschef Samhälle
Miljö- och byggchef
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Bilaga 5, nämndernas utvecklingsmål 2021
Gemensamma mål
Medborgarfokus
Ge en god service och erbjuda digitala tjänster.
Det är tryggt att bo i Ängelholm.
Effektiva verksamheter
Skapa digitala lösningar som bidrar till snabba processer och en mer effektiv verksamhet.
Samhällsutveckling
Ängelholm arbetar offensivt för att ge det bästa klimatet för företagsamma människor.
Kommunens befolkning ska öka.
Arbeta för en hållbar integration för alla medborgare.
Medskapande medarbetare
Säkerställa kommunens framtida kompetensförsörjning.

Nämndspecifika mål
Kommunstyrelsen
Medborgarna har goda förutsättningar till självförsörjning genom arbete eller studier.
Miljö- och tillståndsnämnden
Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla den tätortsnära grönskan.
Öka livskvaliteten i kommunen genom att motverka missbruk och beroende.
Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.
Familje- och utbildningsnämnden
Arbeta för kvalitetseffektiva insatser och likvärdiga verksamheter.
Verksamheterna präglas av delaktighet, inflytande och välmående.
Nämnden för omsorg och stöd
Skapa bättre förutsättningar att erbjuda rätt boende i rätt tid.
Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid.
Samhällsbyggnadsnämnden
Nämnden fattar tydliga och rättssäkra beslut.
Erbjuda fler medarbetare möjligheten att arbeta heltid.
Nämnden för kultur, idrott och fritid
Öka livskvaliteten i kommunen genom att utveckla mångfacetterade mötesplatser.
Stärk dialogen med medborgaren och öka samarbetet med det civila samhället.
Överförmyndarnämnden
Arbeta för en god tillgång till gode män.
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Bilaga 4

Kvalitetsdeklarationer huvuduppdrag Samhälle / Miljö- och tillståndsnämnden år 2021
Miljö- och hälsoskyddstillsyn

Bedömning

Kommentar (resultat helår 2019)

Beslut i tillståndsärende ska fattas inom
sex veckor

Ej uppfyllt

Totalt inkom 56 tillståndsärenden (34 st avloppsärenden, 8 st tillstånd
enligt vattenskyddsföreskrifter, 1 st tillstånd enligt lokala
hälsoföreskrifter och 13 st spridning av bekämpningsmedel).
50 ärenden avgjordes inom 6 veckor. Ett ärende beslutades två dagar
för sent. Övriga fem ärenden inväntade vid årsskiftet komplettering
eller kontakt med entreprenör, och kan därför inte beslutas.

Samma som 2020

Beslut i ärende om anmälan av ny
miljöfarlig verksamhet ska fattas inom
sex veckor

Uppfyllt

Totalt inkom 10 anmälningsärenden gällande nya verksamheter.
Ett ärende inväntade vid årsskiftet komplettering och kan därför inte
beslutas.

Samma som 2020

Livsmedelskontroll

Bedömning

Kommentar (resultat helår 2019)

Ej uppfyllt

Totalt inkom 56 registreringar varav sex stycken gick över
tvåveckorsgränsen:
Två beslut pga. bristande rutiner vid registrering av inkommen
handling, ett pga. längre tid till uppstart och handläggare prioriterade
därför de verksamheter som startade upp närmare i tid samt fyra pga.
att de tillhörde en helt ny verksamhetstyp och därför en ny
handläggarhantering som tog tid att reda ut bästa arbetssätt för.

Beslut i ärende om registrering av
livsmedelslokal ska fattas inom två
veckor
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Samma som 2020

ÄNGELHOLMS KOMMUN

BUDGET 2021

Sammanställning investeringar (tkr)
Nämnd

Miljö- och tillståndsnämnden

Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Projekt
nr
Projektnamn
98102 Digitalisering
98103 Stängsling jätteloka

Summa:

2021
150
150

2022
150
150

300

300

2023 Eventuell kommentar
150
150

300
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Blankett 3

ÄNGELHOLMS KOMMUN

Blankett 2a

Investeringsuppgift

Projektnummer:

Nämnd

98103

Verksamhet

Miljö- och tillståndsnämnden

Miljö och bygg

Projektnamn

Stängsling jätteloka

Byggstart

Driftstart

(år, månad)

(år, månad)

2020 01

2020 12

Beskrivning och motivering

Ängelholms kommun har stora problem med jätteloka längs vattendragen i kommunen. Jätteloka är en
invasiv art som normalt inte förekommer här. Arten är problematisk då den dels tränger ut inhemsk
vegetation, dels för att den kan orsaka allvarliga brännskador. Arten är svårbekämpad och det behövs i snitt
tio års återkommande bekämpning för att lyckas. Ett effektivt sätt attbekämpa jätteloka är genom betning
med får. Utmed Lerbäcken finns ett större sammanhängande områden lämpligt för stängsling. Investeringen
innebär att kommunen står för stängsling av området,som sedan sköts, underhålls och betas genom
fastighetsägarnas försorg.
Projektet föreslås utöver given investeringsram.

Investeringsbudget/
plan (tkr)

Utgifter
Inkomster

Totalt
beräknade
utgifter/
inkomster

Förbrukat
t.o.m. 2020

Budget
2021

450
0

0

Driftbudget/plan
(tkr)

Plan
2022

Plan
2023

150

150

150

0

0

0

2021

2022

2023

Kostnader
varav personal
varav kapital

0

0

0

Intäkter

0

0

0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Nettokostnad
Antal befattningar (personalkategori)
Summa befattningar
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ÄNGELHOLMS KOMMUN

BUDGET 2021

Blankett 2a

Investeringsuppgift

Projektnummer:

Nämnd

98102

Verksamhet

Miljö- och tillståndsnämnden

Miljö och bygg

Projektnamn

Digitalisering

Byggstart

Driftstart

(år, månad)

(år, månad)

2020 01

2020 12

Beskrivning och motivering

Verksamheten under Miljö- och tillståndsnämnden är mitt i en digitaliseringsprocess av verksamheten.
Digitaliseringen syftar till:
* att göra verksamheten effektivare för att frigöra tid för handläggning och utvecklingsarbete,
* att göra arbetet mer rättssäkert och säkerställa likabehandling av våra kunder, samt
* att underlätta och förtydliga processen för våra kunder.

Investeringsbudget/
plan (tkr)

Utgifter
Inkomster

Totalt
beräknade
utgifter/
inkomster

Förbrukat
t.o.m. 2020

Budget
2021

Plan
2022

Plan
2023

855

405

150

150

150

0

0

0

0

0

Driftbudget/plan
(tkr)

2021

2022

2023

Kostnader
varav personal
varav kapital

0

0

0

Intäkter

0

0

0

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00
0,00

Nettokostnad
Antal befattningar (personalkategori)
Summa befattningar

9

Miljö- och tillståndsnämnden

Bilaga 1, Driftsbudget 2021-2023, Miljö- och tillståndsnämnden
Budget
Budget
2020

Budget
2021

0

0

0

0

1 232

1 232

1 232

1 232

71

547

547

547

89021 - Miljöenheten

6 538

6 688

6 688

6 688

Summa intäkter

7 841

8 467

8 467

8 467

-606

-624

-625

-625

89001 – Verksamhetschef Miljö och bygg

-3 450

-3 567

-3 571

-3 571

89011 – Natur & ekologisk hållbarhet

-2 505

-2 310

-2 314

-2 314

Driftbudget (tkr)

Plan
2022

Plan
2023

Intäkter
160 - Miljö- och tillståndsnämnden
89001 – Verksamhetschef Miljö och bygg
89011 – Natur & ekologisk hållbarhet

Kostnader
160 - Miljö- och tillståndsnämnden

89021 - Miljöenheten

-12 906

-13 433 -13 459 -13 459

Summa kostnader

-19 467

-19 934 -19 970 -19 970

Nettokostnader
160 - Miljö- och tillståndsnämnden

-606

-624

-625

-625

89001 – Verksamhetschef Miljö och bygg

-2 218

-2 334

-2 338

-2 338

89011 – Natur & ekologisk hållbarhet

-2 434

-1 762

-1 767

-1 767

89021 - Miljöenheten

-6 368

-6 746

-6 772

-6 772

Total nettokostnad

-11 626

-11 466 -11 502 -11 502

Den av kommunfullmäktige beslutade driftbudgetramen för 2021 uppgår till -11 466 tkr och
sedan för planåren till -11 502 tkr.

Verksamhetsbeskrivning
Miljö- och tillståndsnämnden ska verka för en god miljö och en hållbar samhällsbyggnad och bevaka kommunens miljövårds- och naturvårdspolitik.
Miljö- och tillståndsnämnden ansvarar för myndighetsutövning utifrån miljöbalken (med undantag av strandskyddsdispenser), livsmedelslagstiftningen, tobakslagstiftningen och alkohollagen.
Nämnden ansvarar även för myndighetsutövning över försäljning av vissa receptfria läkemedel,
strålskydd, smittskydd, internationella hot mot människors hälsa, sprängämnesprekursorer,
skyddsjakt, flytt av skrotbilar, kameraövervakning, hemvärn och lotteri.
1
10

Miljö- och tillståndsnämnden

Verksamhetsförändring
Budgetförändringar
Förändringarna i driftbudgeten mellan 2020 och 2021 är följande:
 Omräkning kapitalkostnader
- 53 tkr
 Lönerevision 2020
- 385 tkr
 Lönerevision 2021 (1 %)
- 122 tkr
 Tillfällig projektanställning 2020 upphör
720 tkr
Summa, minskad nettokostnad
160 tkr
Samtliga budgetförändringar motsvaras av kostnadsökningar eller –minskningar. Nytt för året är
att budgetårets lönerevision läggs ut på nämnderna i förväg i stället för att som tidigare ha budgeterats kommungemensamt hos kommunstyrelsen.
Kostnadsförändringar
Den tjänst som miljöutvecklare som nämnden under 2020 fick tillfällig finansiering för kommer
att förlängas även under 2021. Tjänstens huvudsakliga inriktning är att söka externa bidrag till olika miljö- och naturvårdsprojekt och bedömningen är att även personalkostnaden kommer att
kunna rymmas inom de bidrag som förväntas bli beviljade. Därför ligger kostnaden kvar på ansvar 89011 Enheten för natur och ekologisk hållbarhet, men motsvaras av en lika stor intäkt. Nettokostnaden är noll.
En handläggartjänst på enheten för Natur och ekologisk hållbarhet omvandlas till en chefstjänst
som även verkar operativt inom verksamheten. Förändringen ryms inom budget.

Effektiviseringar och intäktsökningar
Förslag till budget för verksamhetsåret 2021 visar efter prioriteringar inom tillsynsverksamheten en
budget i balans. Inga specificerade effektiviseringar eller intäktsökningar utöver uppräkning av taxor med Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Åtgärd

Effekt

Konsekvens

Årlig justering av taxor
inom miljöenheten utifrån PKV

131 tkr Samtliga taxor inom Miljöenhetens verksamhetsområde
innehåller bestämmelser om att avgifterna årligen ska justeras med PKV. Preliminärt PKV för 2021 är 2,0% vilket
motsvarar denna intäktsökning.

Förslag utöver ram
Åtgärd

Kostnad

Beskrivning

Framtagande av
skötselplan för naturreservat Nöttaskogen

45 tkr För att ta fram skötselplan och underlag för beslut om inrättande av naturreservat Nöttaskogen behöver konsult
anlitas.

Inventering av naturvärden för ett framtida
ev. naturreservat i
Kronoskogen/Nybroskogen

130 tkr För att få ett fullgott beslutsunderlag inför beslut om
framtida användning av Kronoskogen och Nybroskogen
behöver konsult anlitas. Arbetet ska omfatta sammanställning av befintliga inventeringar och utförande av kompletterande inventeringar.
2
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Tjänsteutlåtande
2020-07-23

Diarienummer
2016-783 MTN
20XX/XX

Miljö- och tillståndsnämnden
Miljöinspektör
Elin Nodbring
0431-468238
Elin.Nodbring@engelholm.se

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.
Utredning
Bakgrund
Den 23 maj 2016 kom det in ett klagomål om bland annat nedskräpning på fastigheterna
Den 16 november 2016 gjorde miljöenheten en föranmäld inspektion på fastigheterna och
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2(5)
den 22 november 2016 skickades inspektionsrapport samt kommunicering om föreläggande till
Den 20 juli 2017 skrevs ett föreläggande om att åtgärda nedskräpning. Föreläggandet ersattes den
15 januari 2018 med ett nytt föreläggande med tillägg om vite. Beslutet delgavs den 7 februari
2018.
Den 15 januari 2018 förelade nämnden, genom delegationsbeslut, fastighetsägaren att vidta
följande åtgärder:
Skadedjur
1. Till Myndighetsnämnden inkomma med åtgärdsplan för skadedjur senast 1 månad
efter mottaget beslut. Av åtgärdsplanen ska det framgå vilka åtgärder som kommer
att vidtas, när de kommer att genomföras och av vem. Åtgärdsplanen ska omfatta
korta och långsiktiga åtgärder samt vara utförd av sakkunnig part.
2. Bekämpningen av råttor ska påbörjas omedelbart efter Myndighetsnämndens
godkännande av åtgärdsplanen.
Lagring av gödsel
3. Gödsel ska lagras utan risk för läckage till omgivningen senast 1 månad efter
mottaget beslut.
Nedskräpning
4. Farligt avfall, utom fordonen, som förvaras på fastigheterna ska sorteras och lämnas
till godkänd mottagare senast 2 månader efter mottaget beslut. Denna punkt ska
prioriteras efter område 1 till 5 enligt bifogade fotobilagor med område 1 som start.
5. Kvitto på inlämnat farligt avfall ska skickas in till myndighetsnämnden senast 3
månader efter mottaget beslut.
6. Fordon och maskiner som ska behållas ska redovisas om syfte samt
förvaringsutrymme för myndighetsnämnden senast 4 månader efter mottaget beslut.
7. Kvitto på skrotade alternativt sålda fordon och maskiner ska skickas in till
myndighetsnämnden senast 6 månader efter mottaget beslut.
Föreläggandepunkterna förenades med löpande vite. Uppföljande besök och ansökan om
utdömande av vite har utförts eftersom åtgärder inte vidtagits sedan föreläggandet delgavs.
Under perioden april till juni 2018 genomförde Nomor bekämpning av råttor.
Den 21 januari och 27 mars 2020 kom det in klagomål från närboende om att det sedan
hösten 2019 blivit en ökad mängd råttor på fastigheten och i bygden igen. Miljöenheten
gjorde därför inspektioner på platsen, se fotobilaga 2020-01-21, 2020-03-31 och 2020-0507.
Behov av åtgärder
Den ökade aktiviteten av råttor bedöms av skadedjurstekniker från Nomor bero på att det i
en av byggnaderna finns en vagn full med spannmål samt upplag av maskiner, skrot och
diverse material. Byggnaden med spannmål har miljöenheten tidigare inte kommit åt att
inspektera.
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Miljöenheten bedömer även att upplagen av gödsel, avfall, skrot, cisterner och fordon utgör
en risk för människors hälsa och miljön. Inom vissa delar av fastigheten känns en lukt av
olja och vid inspektioner kunde det konstateras att maskiner läcker olja, varför risken för
förorening är stor.
Miljöenheten anser att det behöver ske en sanering av skadedjur, vidtas åtgärder för att hindra
förorening från maskiner och cisterner samt tas bort gödsel eftersom den läcker till omgivningen.
Kostnader
Miljöenheten har varit i kontakt med kommunens enhet för Intraprenad, som kan vara
behjälpliga med att ta bort vagnen med spannmål och upplag av gödsel på gården samt i fält.
Genom Intraprenad kostar en lastbil 775 kr/h och hjullastare 960 kr/h. Beräknat 1 arbetsdag
med hjullastare blir 7 680 kr.
Nomor har kommit in med en offert med ett timpris om 1 388 kr exkl. moms med två tekniker.
Offerten avser sanering 2-3 månader med ca 2 besök per månad. Saneringen beräknas uppgå till
en kostnad på ca 35 000 kr. Detta kommer att ske efter att vagnen med spannmål tagits bort av
Intraprenad.
Därefter planeras bortforsling alternativt tömning av cisterner med olja vilket beräknas uppgå till
en kostnad om ca 6 000 kr. Maskiner så som traktorer som läcker behöver även förvaras på tätt
underlag eller tömmas. I dagsläget går det inte att veta hur stor del av maskinparken som går att
förvara i maskinhall/loge.
Övrigt farligt avfall kan hämtas av Ohlssons genom NSR. Arbete och bil uppgår till 2 200 kr/h
med arbete på 4 timmar blir 8 800 kr. Omhändertagande av avfallet kostar mellan 6-27 kr/kg.
Miljöenheten vet i dagsläget inte hur många kg av respektive avfallstyp som berörs, men vid en
uppskattning på 100 kg uppgå kostnaden till 2 700 kr (beräknat som bekämpningsmedel).
Miljöenheten uppskattar att den totala kostnaden kommer att hamna runt 60 000 kr, exklusive
eventuell tömning av maskiner som läcker olja.
Kommunicering
Miljöenheten har den 27 januari 2020 skickat information till
om att det
kan bli aktuellt att Miljö- och tillståndsnämnden bestämmer sig för att vidta åtgärder på
hans bekostnad.
har vid detta tillfälle fått möjlighet att yttra sig i ärendet. Inget svar
har kommit in.
Motivering
Miljöenheten bedömer efter kontakt med Nomor att åtgärder behöver vidtas både genom
sanering men även genom upprensning för att minska på boplatser för råttorna. När man
börjar störa miljön för råttorna på en plats finns risk att de istället flyttar till
grannfastigheter. Råttor i bostäder kan orsaka allvarlig skada genom att t ex gnaga sönder
inredning och elledningar. Råttor kan också vara värd för sjukdomar som kan sprida sig till
människor och husdjur. Miljöenheten bedömer att den stress och oro det innebär för
boende att ha skadedjur och nedskräpning i denna omfattning utgör en olägenhet för
människors hälsa. Problemen bedöms vara så allvarliga att det krävs att åtgärder genomförs
på fastighetsägaren bekostnad.
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Miljöenheten bedömer även att andra åtgärder behöver vidtas på fastigheten Mardal 5:5
eftersom maskiner läcker olja och det inom delar av fastigheten luktar olja, bland annat vid
en cistern. Gödsel lagras direkt på mark både på gården och i fält.
Miljö- och tillståndsnämnden har försökt att få fastighetsägaren att själv vidta åtgärder,
genom de förelägganden som skickats ut samt information om att rättelse på den felandes
bekostnad kommer att tas upp med nämnden. Fastighetsägaren har dock ännu inte följt
nämndens beslut. Miljöenheten bedömer därför att det finns skäl att besluta om rättelse på
fastighetsägarens bekostnad.
Lagstöd
9 kap. 3 § miljöbalken. Med olägenhet för människors hälsa avses störning som enligt
medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller
helt tillfällig.
26 kap 9 § miljöbalken En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta om de förelägganden
och förbud som behövs för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har
meddelats med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i det
enskilda fallet får inte tillgripas.
26 kap. 18 § miljöbalken. I stället för att begära verkställighet enligt 17 § får
tillsynsmyndigheten besluta att rättelse skall vidtas på den felandes bekostnad.
Beslut om rättelse på den felandes bekostnad får meddelas utan föregående föreläggande
eller förbud, om tillsynsmyndigheten med hänsyn till risken för allvarliga skador finner att
rättelse bör göras genast eller det finns andra särskilda skäl.
Förslag till 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
, 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.
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_____

Rune Liljenberg
tf Miljö- och byggchef

Elin Nodbring
Miljöinspektör

Beslutet expedieras till:
delgivningskvitto)
miljo@engelholm.se, Ecos dnr 2016-783

Ängelholm (inkl besvärshänvisning och
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