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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 101

Val av justeringspersoner och dag för justering

Jessica Klingvall (S) och Anne-Marie Lindén (MP) föreslås som justeringspersoner 
och att dag för justering blir 2021-12-21.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att utse Jessica Klingvall (S) och Anne-Marie Lindén (MP) till justeringspersoner, 
samt

att dag för justering blir 2021-12-21.



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2021-12-16 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 102  

Godkännande av dagordningen 

Inga ändringar av dagordningen föreslås. 
 

Beslut 
Miljö-och tillståndsnämnden beslutar 
 
att godkänna dagordningen. 

 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Miljö- och tillståndsnämnden
2021-12-16

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 103

Information från miljö- och byggchef Ida Persson

Miljö- och byggchef, Ida Persson, informerar bland annat om:

- Hillarps bergtäkt – vad som händer i ärendet
- Össjö bergtäkt – domen överklagades till Högsta domstolen som inte 

meddelade prövningstillstånd
- Uppdatering om naturreservat i Hjärnarp
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 104 Dnr. MTN 2021/30, 

Reviderade lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter 
för Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Miljö- och tillståndsnämnden har utifrån önskemål från presidiet ändrat paragraf 
om djurhållning i de lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifterna. Samtidigt  har en 
allmän översyn av de lokala föreskrifterna gjorts språkmässigt och innehållsmässigt. 
Mycket har tagits bort för att undvika upprepning av det som står i annan 
lagstiftning eftersom det inte är korrekt att ta in andra regler i lokala föreskrifter. 

Ärendet har varit upp på Kommunstyrelsens arbetsutskott 2021-10-13 och åter-  
remitterades till Miljö- och tillståndsnämnden för revidering och klargörande.

Beslutsunderlag
 Föreslagna lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Ängelholms 

kommun
 Jämförelse av föreslagna och nuvarande lokala hälsoskyddsföreskrifter
 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön i 

Ängelholms kommun (KF 2013-09-30, § 206/2013)
 Beslut KSAU 2021-10-13 Reviderade lokala miljö- och 

hälsoskyddsföreskrifter

Föredragande tjänsteperson
Rose-Marie Stigsdotter, enhetschef

Yrkande
Staffan Broddesson (C) yrkar bifall till förslaget till lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter.

Anders Davidsson (M) yrkar bifall till förslaget till lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter.

Anders Davidsson (M) yrkar på att stryka de delar i § 3, som gäller tillstånd för get, 
får och svin. Bifall till Anders Davidssons yrkande från: Jessica Klingvall (S), 
Pontus Myrenberg (SD) och Jan-Eric Andersson (KD). 
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Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

Proposition och omröstning
Ordförande ställer förslaget om att anta de lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifterna, mot att anta dem inklusive att stryka delar av § 3. 
Ordförande finner en majoritet som vill göra ändringen att stryka delar av § 3.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar:

att föreslå Kommunfullmäktige att anta föreslagna Lokala miljö- och 
hälsoskyddsföreskrifter för Ängelholms kommun, inklusive ändringen i § 3,  

att föreslå Kommunfullmäktige att underrätta Länsstyrelsen Skåne om beslutade 
Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Ängelholms kommun, samt

att föreslå Kommunfullmäktige att underrätta Lantmäterimyndigheten om 
beslutade Lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter för Ängelholms kommun.

Beslutet ska expedieras till
• Kommunfullmäktige
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MTN § 105 Dnr. MTN 2021/50, 

 -tilldelning av varning 
enligt allkohollagen

Ärendebeskrivning
 innehar sedan juli 2016 tillstånd att servera starköl, 

vin, andra jästa alkoholdrycker och spritdrycker till allmänheten mellan klockan 
11:00 och 01:00 samtliga dagar på serveringsstället .

Tillståndshavaren har inte fullföljt sin inrapportering av restaurangrapporten under 
år 2021 för försäljning och inköp av alkohol under år 2020.

Tillståndshavaren har den 28 augusti 2021 anordnat ett event i tält med musikband 
och dans utan att först ha sökt och fått tillstånd från Polismyndigheten och gjort en 
anmälan till miljöenheten.

Tillståndshavaren har även gjort ändringar i styrelsen för  
 utan att anmäla förändringen till miljöenheten.

Tillståndshavaren återkopplar inte till miljöenheten när alkoholhandläggare vid ett 
flertal tillfällen försökt nå vederbörande. Miljöenheten har vid inre tillsyn kunnat 
konstatera att tillståndshavaren brister i sina åtaganden gällande sina ekonomiska 
skyldigheter gentemot det 
allmänna.

Miljöenheten föreslår, med anledning av ovan angivna brister, att Miljö- och 
tillståndsnämnden beslutar att tilldela tillståndshavaren en varning med krav att 
skulden till Kronofogden ska 
betalas i sin helhet.

Beslutsunderlag
Tillsynsprotokoll och bilder från tillsyn den 2021-08-28 samt utdrag från facebook
Underlag från Skatteverket daterat 2021-09-20
Underlag från Kronofogdemyndigheten daterat 2021-11-01
E-post som skickats till tillståndshavaren
Utredning
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Föredragande tjänsteperson
Jeanette Gustavsson, alkoholhandläggare och Hanna Sillfors, tobaks- och 
alkoholhandläggare

Yrkande
Staffan Broddesson (C), Anders Davidsson (M), Jan-Eric Andersson (KD), Jessica 
Klingvall (S), Anne-Marie Lindén (MP), Pontus Myrenberg (SD), Paul Hanstål (M), 
Sven Dahlberg (S) och Agneta Gustafsson (M) yrkar bifall till förslaget från 
tjänteutlåtandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar med stöd av 9 kap. 17 § alkohollagen   
(2010:1622) 

att tilldela  
, en varning, samt

att ) ska inkomma med en upprättad
avbetalningsplan till Kronofogdemyndigheten senast den 14 januari 2022. 
Avbetalningsplanen ska skickas till Miljö- och tillståndsnämnden och innehålla 
uppgifter om hur och när skulden kommer att vara återbetald i sin helhet. 

Beslutet ska expedieras till
.

(delgivningskvitto) 
Handläggaren
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MTN § 106 Dnr. MTN 2021/8, 

Kännedomsärenden 2021

a. Länsstyrelsen, 2021-11-08, dnr 505-27558-2021, gällande överklagande 
av 
beslut om tillsynsavgift, Ängelholm 3:1.
Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Ecos dnr: 2019-1298

b. Länsstyrelsen, 2021-11-26, dnr 505-16706-2021, gällande överklagande 
av 
beslut om bullerutredning, Pankarp 2:2.
Länsstyrelsen gör en ändring i beslutet och avslår överklagandet i övrigt.
Ecos dnr: 2019-1620

c. Mark- och miljödomstolen, 2021-11-04, Målnr M 4638-21, gällande 
överklagande av beslut om miljösanktionsavgift, Påfågeln 11.
Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. 
Avgörandet vann laga kraft 2021-11-25.
Ecos dnr: 2021-2557

d. Mark- och miljödomstolen, 2021-12-07, Målnr M 3579-21, gällande 
ansökan om utdömande av vite, Mardal 4:2.
Mark- och miljödomstolen bifaller miljö- och tillståndsnämndens 
ansökan.
Ecos dnr: 2020-1672

e. Mark- och miljödomstolen, 2021-06-03, Målnr M 10574-19, gällande 
ansökan om tillstånd till utökad täktverksamhet, asfalttillverkning samt 
grundvattenbortledning m.m., Össjö 31:13.
Ecos dnr: 2018-82

f. Beslut KF 2021-11-15 - Budget 2022 och plan 2023-2024
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MTN § 107 Dnr. MTN 2021/10, 

Redovisning av delegationsbeslut  - miljö- och 
tillståndsnämnden

- Delegationsbeslut november 2021-miljöenheten
- Delegationsbeslut november 2021 - serveringstillstånd och tobak 
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