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52 Svar på motion från Lars Carlsson (S) om behov av fler naturreservat 
och våtmarker i Ängelholms kommun
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53 Uppföljning rapportering av intern kontrollplan 2020 2019/59

54 Remiss (FIHM2020-646) gällande undersökning av PFAS i ytvatten och 
fisk vid f.d. F10 i Ängelholm

2020/32

55 Föreläggande till Trafikverket om att utreda bullersituationen samt 
utreda åtgärder mot buller vid bostadsfastigheten längs norra delen av 
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2020/33
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MTN § 50 Dnr MTN 2020/1,  

Information till miljö- och tillståndsnämnden 2020

- Malin Abbott om ny tillståndsansökan för Hillarpstäkten
- Emilie Feuk om förslag på kommunala riktlinjer för friytor vid skolor och förskolor
- Läget i padelbaneärendet
- Lag om skyttskyddsåtgärder förlängs?
- Länsstyrelsens beslut om överlåtelse av tillsyn på vattenverksamheter
- Svenskt Näringslivs företagsranking
- Nu är alla e-tjänster på plats

Protokollsanteckning
Anders Davidsson (M) vill föra till protokollet ett tack för allt jobb som lagts ned för att få 
alla e-tjänster på plats.

4



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-09-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

MTN § 51 Dnr MTN 2020/15,  

Budgetuppföljning 1/2020

Ärendebeskrivning
Miljö och bygg lämnar avvikelserapport per den 30 juni enligt av kommunstyrelsen 
fastställd plan. Rapporten innehåller prognoser för helårsutfall avseende både drift- och 
investeringsbudget. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande MTN 2020/2 den 18 augusti 2020 samt bilaga 1 Avvikelserapport per den 
30 juni 2020 för Miljö- och tillståndsnämnden. 

Föredragande tjänsteperson
Rune Liljenberg, tf bygg- och miljöchef

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C), Anders Davidsson (M), Torgny Handreck (S), Anders Ingvarsson 
(SD), Lina Miremark (L), Jan-Eric Andersson (KD) och Anne-Marie Lindén (MP) yrkar 
bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
     Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

     att godkänna avvikelserapporten
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MTN § 52 Dnr MTN 2020/31,  KS 2020/78

Svar på motion från Lars Carlsson (S) om behov av fler 
naturreservat och våtmarker i Ängelholms kommun

Ärendebeskrivning
Lars Carlsson (S) har 2020-01-27 inkommit med en motion om att Ängelholms kommun 
ska ta fram en plan för att skapa ett naturreservat eller en våtmark om året med avsikt att 
långsiktigt säkra tillgången till natur för kommunens invånare.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteutlåtande inklusive utredning, 2020-08-28, KS 2020/78. 
2. Kommunstyrelsens beslut att remittera motionen till Miljö- och tillståndsnämnden, 

2020-03-11, KS 2020/78
3. Kommunfullmäktiges beslut att remittera motionen till Kommunstyrelsen, 2020-01-

27, KS 2020/78, KF § 20
4. Motion från Arne Jönsson från Lars Carlsson (S) om behov av fler naturreservat 

och våtmarker i Ängelholms kommun, 2020-01-27, KS 2020/78.

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C) yrkar på att motionen skall anses besvarad med hänvisning till 
förvaltningens utredning.

Torgny Handreck (S) yrkar bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet samt med en extra att-
sats, ”att skapa ett naturreservat eller våtmark om året”

Propositioner och omröstning
Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner en majoritet för att motionen 
skall anses besvarad.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden föreslår Kommunstyrelsen besluta

att    motionen skall anses besvarad med hänvisning till förvaltningens utredning.
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Beslutet ska expedieras till
Kommunfullmäktige
Anders Lundin, enhetschef stadsmiljö 
Robin Pehrsson, tf. enhetschef för natur och ekologisk hållbarhet
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MTN § 53 Dnr MTN 2019/59,  

Uppföljning rapportering av intern kontrollplan 2020

Ärendebeskrivning
Kommunens policy för intern kontroll beskriver hur nämnden inför varje verksamhetsår 
ska anta en intern kontrollplan som beskriver prioriterade åtgärder och granskningar 
utifrån dokumenterade riskanalyser.

Den 12 december 2019 beslutade Miljö- och tillståndsnämnden om intern kontrollplan 
för 2020, MTN § 88/2019.

Verksamhetschef ska leda arbetet med att åstadkomma och upprätthålla en god intern 
kontroll. Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen ska, med utgångspunkt från 
antagen plan, löpande rapporteras till nämnden. Till Miljö- och tillståndsnämnden sker en 
uppföljande rapportering två gånger under året samt en slutredovisning vid helårets slut, 
baserad på beslutad plan.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande daterat 2020-09-17
Intern kontrollplan för Miljö- och tillståndsnämnden 2020

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

att lägga uppföljande rapportering av internkontrollplan 2020 till handlingarna

Beslutet ska expedieras till
rune.liljenberg@engelholm.se
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MTN § 54 Dnr MTN 2020/32,  

Remiss (FIHM2020-646) gällande undersökning av PFAS i 
ytvatten och fisk vid f.d. F10 i Ängelholm

Ärendebeskrivning
Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM) har skickat ut remissen – Undersökning 
av PFAS i ytvatten och fisk vid f.d. F10 i Ängelholm till miljö- och tillståndsnämnden. Svar 
önskas senast den 1 oktober 2020 och ska vara märkt ( FIHM2020-646).

Beslutsunderlag
Remiss FIHM - Undersökning av PFAS i ytvatten och fisk vid f.d. F 10 i Ängelholm        

(3 bilagor)
Bilaga 1 Missiv från Försvarsmakten
Bilaga 2 Undersökning av PFAS i ytvatten vid f.d. F10 i Ängelholm 2019-2020, 

Rössjöholmsån och Kägleån. Daterad 2020-05-25
Bilaga 3 Undersökning av PFAS i fisk fångad i närliggande vattendrag vid f.d. F10 i 

Ängelholm. Daterad 2020-01-20

Föredragande tjänsteperson
Malin Abbott, miljöinspektör

Yrkanden 
Staffan Broddesson (C), Anders Davidsson (M), Torgny Handreck (S), Anders Ingvarsson 
(SD), Lina Miremark (L), Jan-Eric Andersson (KD) och Anne-Marie Lindén (MP) yrkar 
bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att avge följande yttrande till Försvarsinspektören för hälsa och miljö (FIHM):

Yttrande
Materialet som har tagits fram är en bra grund för det fortsatta arbetet med att ta fram en 
samlad riskbedömning över PFAS-föreningen vid f.d. F 10 Ängelholm.
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Miljö- och tillståndsnämnden är positiv till att en riskbedömning ska tas fram till årsskiftet 
2020/2021.

Redan nu bör ett åtgärdsförslag tas fram för sedimentationsdammen för släckvattnet för att 
förhindra fortsatta spridning till Kägelån/Rössjöholmsån och i förlängningen spridning av 
PFAS till Skälderviken och marina Natura 2000-områden.

En tidplan bör tas fram för när en samlad åtgärdsutredning baserad på riskbedömningen kan 
vara färdig.

Det bör tas fram ett förslag till kontrollprogram för privata potentiellt PFAS-påverkade 
dricksvattenbrunnar. Kontrollprogrammet bör inkludera vilka brunnar som ska provtas, vilka 
PFAS-ämnen som ska analyseras samt provtagningsfrekvens.

PFAS-föroreningens spridning öster och nordost om flygplatsen är inte tillräckligt utredd och 
bör undersökas vidare.

Beslutet ska expedieras till
Försvarsinspektören för Hälsa och Miljö; 
exp-fihm@mil.se senast 1 oktober 2020. Ange FIHM2020-646 i e-postrubriken.

miljo@engelholm.se Ecos dnr M-2020-1615
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MTN § 55 Dnr MTN 2020/33,  

Föreläggande till Trafikverket om att utreda 
bullersituationen samt utreda åtgärder mot buller vid 
bostadsfastigheten längs norra delen av E6 i Ängelholms 
kommun

Ärendebeskrivning
Miljö- och tillståndsnämnden har tidigare efterfrågat en redogörelse av bullernivåer vid ett 
antal angivna fastigheter längs E6 vid Hjärnarp i Ängelholms kommun. En redogörelse har 
inkommit från Trafikverket 2018-08-15 och 2019-09-13. Redogörelsen ger dock ingen 
samlad bild över bullersituationen för bostadsfastigheterna i området, men visar på att 
många fastigheter är utsatta för höga bullernivåer. Därför förelägger Miljö- och 
tillståndsnämnden Trafikverket att redovisa hur bullersituationen ser ut och vilka 
bulleråtgärder som är möjliga. Miljö-och tillståndsnämnden bedömer att bullernivåerna vid 
Hjärnarps förskola och Söndrebaljs skolan behöver utredas, då förskolan och skolan ligger 
nära E6 och att utegården/skolgården ligger utsatt för buller från E6. 

Beslutsunderlag
1. Kommunicering till Trafikverket om inkomna bullerklagomål 2018-07-27. 

Miljöenhetens diarienr M-2017-962
2. Trafikverkets skrivelse, med tillhörande utredning 2018-08-15. Miljöenhetens diarienr 

M-2017-962 och Trafikverkets ärendenr TRV 2018/83437
3. Kommunicering till Trafikverket om inkomna bullerklagomål 2019-08-01. 

Miljöenhetens diarienr M-2019-297
4. Trafikverkets skrivelse, med tillhörande utredning 2019-09-13. Miljöenhetens diarienr 

M-2019-297 och Trafikverkets ärendenr TRV 2019/86830
5. Kommunicering till Trafikverket om att MTN avser att förelägga om utredningen och 

åtgärdsförslag 2020-06-24
6. Trafikverkets synpunkter inför Miljö- och tillståndsnämndens beslut om föreläggande, 

2020-07-20

Föredragande tjänsteperson
Emilie Feuk, miljöinspektör
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Yrkanden 
Staffan Broddesson (C), Anders Davidsson (M), Torgny Handreck (S), Anders Ingvarsson 
(SD), Lina Miremark (L), Jan-Eric Andersson (KD) och Anne-Marie Lindén (MP) yrkar 
bifall till förslaget från tjänsteutlåtandet.

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att förelägga Trafikverket med organisationsnummer 202100-6297 att: 

1. utföra en fördjupad och utökad utredning av vilka bullernivåer som råder vid 
bostadsfastigheter längs en angiven sträcka utmed E6, se figur 6. 

2. utreda vilka bullerskyddandeåtgärder för bullerdämpning som är tekniskt möjliga för 
att minska trafikbullret inomhus och utomhus på fastigheter enligt sträckning på figur 
6 som överskrider eller riskerar att överskrida följande riktvärden: 

a. 30 dB (A) ekvivalent nivå inomhus 
b. 45 dB (A) maximalnivå inomhus
c. 55 dB (A) ekvivalentnivå utomhus vid fasad
d. 70 dB (A) maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad. 

Uppgifterna behöver baseras på aktuella trafikflöden samt prognos för trafikflöden för 
2030.  

3. utreda vilka bullernivåer som råder vid Hjärnarps förskola, fastighet Harnacka 4:105 
och Söndrebaljs skolan, fastighet Söndrebalj 11:1. 

4. utreda vilka bullerskyddande åtgärder för bullerdämpning som är tekniskt möjliga för 
att minska trafikbullret utomhus på utegården/skolgården, vid skola/förskola enligt 
punkt 3.  

5. En sammanställning enligt punkt 1-4 ska redovisas i skriftlig rapport till Miljö- och 
tillståndsnämnden.  

Punkt  1-4 ska göras inom 7 månader efter detta beslut vunnit laga kraft. 
Punkt  5 ska inkomma senast 8 månader efter detta beslut vunnit laga kraft

I utredningen och åtgärdsförslag ska följande framgå: 
a) Vilka fastigheter som omfattas av utredningen och vilka riktvärden som överskrids 

eller riskerar att överskridas. 
b) Information om utförda eller planerade åtgärder mot buller från E6 för respektive  

fastighet som omfattas av utredningen 
c) Åtgärdsalternativ som är möjliga att vidta för att minska buller från E6 inomhus och 

utomhus samt de kostnader respektive åtgärd skulle medföra. 
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d) Vilka effekter mot buller respektive åtgärd skulle ha, vilken utformning som ger mest 
effekt ur bullersynpunkt samt vilka bullersänkningar respektive åtgärd kan ge. 

e) För fastigheter där riktvärden utomhus överskrids ska bullerutbredningskartor finnas 
med som visar bullerutredningen före och efter åtgärder. Kartorna ska visa 
bullerutredningen från E6:ans mitt och minst 300 meter på respektive sida om E6 som 
åtgärden syftar att skydda. Vid påfart och avfart vid Hjärnarp ska 300 meter räknas 
från vägens mitt och utåt  den del av vägen som ligger närmst mot bostäder.  

f) Befintlig fasaddämpning för fastigheter där inomhusriktvärden överskrids och behov 
av kompletterande fastighetsåtgärder och /eller förbättrande åtgärder på befintliga 
fönster. 

Sträckningen på E6 som avses är från kommungränsen i norr till och med från fastighet 
Söndrebalj 8:4 i söder vid Hjärnarp, enligt figur 6. 

Figur 6 Bilden visar sträckan längs E6 som beslutet avser

Beslutet ska expedieras till

13



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Miljö- och tillståndsnämnden

2020-09-24

Justeringspersons signatur Utdragsbestyrkande

miljo@engelholm.se, Ecos dnr 2019-297
Annika.J

Beslutet expedieras med delgivningskvitto och beslutsbilagor till:
Trafikverket, Ärendemottagningen, Ärende TRV 2019/86830, Handläggare Johanna Jern, 
Box 810, 781 28 Borlänge
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MTN § 56 Dnr MTN 2019/53,  

Sammanträdesschema 2021

Ärendebeskrivning
Miljö- och tillståndsnämnden ska fastställa sammanträdestider för nämnden 2021. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande, daterat 2020-09-18

Föredragande tjänsteperson
Daniel Sjölin, nämndsekreterare

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar

   att bestämma sammanträdesdagar för 2021 enligt nedan.

Beslutet ska expedieras till
Kommunikationsavdelningen
Kundtjänst
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MTN § 57 Dnr MTN 2020/10,  

Delegationsbeslut till MTN 2020

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit en del av sin beslutanderätt till tjänstepersoner enligt av miljö- och 
tillståndsnämndens antagna delegationsordning.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut serveringstillstånd och tobak, juni, juli och augusti 2020
Delegationsbeslut miljöenheten juni-augusti 2020

Beslut
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att lägga redovisningen av delegationsbeslut med godkännande till handlingarna.
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MTN § 58 Dnr MTN 2020/36,  

Kännedomsärenden

a. Länsstyrelsens beslut 2020-06-11, dnr 505-10316-2020, gällande överklagande av 
beslut om föreläggande att vidta åtgärder på fastigheten Margretetorp 17:2 
avseende nedskräpningsärende. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Ecos dnr: 
2020-302

b. Länsstyrelsens beslut 2020-06-18, dnr 505-19484-2020, gällande överklagande av 
beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Kalkonen 1. 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Ecos dnr: 2018-2437

c. Länsstyrelsens beslut 2020-06-30, dnr 505-7804-2020, gällande överklagande av 
beslut om genomförande av ljudnivåmätning av buller från vindkraftverk på 
fastigheten 
Brekille 1:57. Länsstyrelsen återförvisar ärendet. Ecos dnr: 2019-1047

d. Länsstyrelsens beslut 2020-06-30, dnr 521-21774-2019 m.fl., gällande anmälan om 
vattenverksamhet samt dispens från strandskyddsbestämmelserna för att 
restaurera våtmarker på fastigheten Långhult 3:3. Ecos dnr: 2019-1154

e. Länsstyrelsens beslut 2020-07-01, dnr 521-9579-2020, gällande tillstånd för 
schaktarbete inom område med förordnande om landskapsbildsskydd för 
anläggande av gång- och cykelväg längs väg 1723 mellan Margretetorp och 
Fogdarp. Ecos dnr: 2020-1307

f. Länsstyrelsens beslut 2020-07-08, dnr 505-17136-2020, gällande överklagande av 
beslut avseende anmälan om krossning av morän på fastigheten Össjö 31:13. 
Länsstyrelsen ändrar nämndens beslut och avvisar anmälan. Ecos dnr: 2020-226

g. Miljöprövningsdelegationen, Länsstyrelsen Skåne beslut 2020-07-09, dnr 551-
25396-2019, gällande tillstånd till djurhållande verksamhet på fastigheten Västra 
Ringarp 8:25 i Örkelljunga kommun. Ecos dnr: 2020-1182

h. Länsstyrelsens beslut 2020-07-09, dnr 521-10086-2020, gällande Dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna för avverkning av ett alléträd och körning inom 
rotzon av ett alléträd på fastigheten Majblomman 3. Ecos dnr: 2020-1382
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i. Länsstyrelsens beslut 2020-08-21, dnr 505-29615-2020, gällande överklagande av 
beslut om föreläggande om försiktighetsmått vid padelspel på fastigheten 
Ängelholm 3:1. Länsstyrelsen avslår överklagandet. Ecos dnr: 2019-1298
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j. Regeringens beslut 2020-06-25, dnr S2020/05635/FS, gällande utbetalning av 
medel till kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga 
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Ecos dnr: 2020-1547

k. Länsstyrelsens beslut 2020-08-31, dnr 505-31852-2020, gällande överklagande av 
beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Vejby 248:1 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. Ecos dnr: 2020-975

l. Mark- och miljödomstolen, 2020-06-15, Mål nr M 1093-20, gällande utdömande 
av vite avseende förbud att släppa ut avloppsvatten på fastigheten Vanstad 3:33. 
Mark- och miljödomstolen dömer ut vite om 40 000 kr. Ecos dnr: 2020-167

m. Mark- och miljödomstolen, 2020-06-16, Mål nr M 5563-19, gällande utdömande 
av miljösanktionsavgift för försenad rapportering av läckagekontroll avseende 
köldmedier på fastigheten Programmeraren 2. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. Ecos dnr: 2019-2436

n. Mark- och miljödomstolen, 2020-06-16, Mål nr M 2174-19, gällande överklagande 
av föreläggande om att vidta åtgärder avseende buller från värmepump på 
fasigheten Vejby 1:23. Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet. Ecos dnr: 
2018-1705

o. Mark- och miljööverdomstolen, 2020-07-16, Mål nr M 7926-20, gällande 
överklagande av föreläggande om att vidta åtgärder avseende buller från 
värmepump på fasigheten Vejby 1:23. Mark- och miljööverdomstolen ger ej 
prövningstillstånd. 
Ecos dnr: 2018-1705
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