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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 44  

Val av justeringspersoner 

Jan-Erik Andersson (KD) och Jessica Klingvall (S) föreslås som justeringspersoner. 
Sven Dahlberg(S) går in som justeringsperson under §§ 49-56 istället för Jessica 
Klingvall (S) p.g.a. jäv. 
 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar  
 
att utse Jan-Erik Andersson (KD), Jessica Klingvall (S) till justeringspersoner. Sven 
Dahlberg (S) justerar under §§ 49-56 istället för Jessica Klingvall p.g.a. jäv.  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 45  

Godkännande av dagordningen 

 
Anders Ingvarsson (SD) föreslår följande tillägg: 
 
-Fråga om Tegelbruket 11 
- Fråga gällande tillståndsärende i Höja 
 
Anders Davidsson (M) föreslår följande tillägg: 

- Information om vårkonferens, kustvattenråd m.m.  

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar  
 
att med ovanstående tillägg godkänna dagordningen. 

 

6



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 46  

Muntlig information om avfallsplansuppföljning NSR 

Linda Aronsson från NSR informerar miljö- och tillståndsnämnden om 
avfallplansuppföljning. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 47  

Muntlig information om förändringar av 
livsmedelskontrollen efter länsstyrelsens revision 

Malin Pommer, enhetschef, informerar om förändringar av livsmedelskontrollen 
efter länsstyrelsens revision. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 48  

Muntlig information från miljö- och byggchef Ida 
Persson 

 
Ida Persson, miljö- och byggchef, informerar bland annat om: 
 
-NKI – nöjd kundindex 
-Beslut i skadeståndsärende Mardal 
-Information från försvarsmakten om pågående projekt avseende PFAS på fd F10 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 49 Dnr. MTN 2022/25,  

Anvisande av plats för avfallshämtning för fastigheten 
Assarsson 1 

Ärendebeskrivning 
Svenska Transportarbetarförbundet har påpekat att det finns gator i Havsbaden 
som inte lever upp till gällande arbetsmiljöregler för hämtning av hushållsnära avfall 
eftersom backning är nödvändig då gatorna är smala och det inte går att vända 
renhållnings-fordonen. 

Ängelholms kommun, Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) och deras 
entreprenör samt facket har kommit överens om att kommunen och NSR ska 
komma med förslag till lösning gällande de fastigheter som ligger längs tvärgatorna 
till Klittervägen (Sjöstigen, Strandstigen, Hyttstigen, Västra Vårvägen, Backstigen, 
Dalstigen, Sommarvägen och Sandstigen) i Havsbaden.  

Någon långsiktig lösning har inte gått att finna så därför har 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att Miljö- och tillståndsnämnden på nytt ska 
anvisa plats för hämtning av avfall från de sju fastigheter som idag har beslut från 
Mark- och miljödomstolen i Växjö om hämtning vid fastigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande daterat den 2022-05-04 

2. NSRs bemötande kring yttranden från Havsbaden på förslag till anvisning av 
plats 

3. Yttrande från fastighetsägare till fastigheten Assarsson 1  

4. Bilaga till yttrande från fastighetsägaren 

5. Möjlighet att lämna synpunkter på förslag om beslut att anvisa plats 2022-02-22 

6. Foto på Anvisad plats (bilaga skrivelse om möjlighet att lämna synpunkter) 

7. Sammanfattning av utredningar av avfallshämtning i Havsbaden, NSR 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

8. Samhällsbyggnadsnämndens Principbeslut hushållsnära avfallshantering §241 
den 2021-11-30 2021 

9. Renhållningsordning för Ängelholms kommun antagen 2019-10-28. 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Jäv 
Jessica Klingvall (S) meddelar jäv och deltar inte i diskussioner och beslut. Maria 
Raquel Mata Umanzor (S) tjänstgör istället. 

Yrkande 
Anders Ingvarsson (SD) yrkar att andra att-satsen ändras till: 

” avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  
men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten” 

Bifall till Anders Ingvarsons yrkande från: Anne-Marie Lindén (MP) och Jan-Erik 
Bengtsson (L). 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att till fastighetsägare till fastigheten Assarsson 1, Hyttstigen 6 i Ängelholms 
kommun anvisa plats, enligt foto i bilaga 4,  för avfallskärl vid Klittervägen 
till hämtning av avfall från hushållet, för att möjliggöra för kommunen att 
fullgöra sin bortforsningsskyldighet, samt 

 
att avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  

men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägare: 

Elisabeth Grönvall, Hyttstigen 6, 262 68 Ängelholm (med 
överklagandehänvisning och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 
Sarah Fager, Klittervägen 18, 262 68 Ängelholm (med överklagandehänvisning 
och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 
Henrik Landgren, Lotshusgatan 41, 216 41 Limhamn (med 
överklagandehänvisning och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 
Marcus Landgren, Lotshusgatan 43, 216 41 Limhamn (med 
överklagandehänvisning och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 

• Samhälle/Stadmiljöenheten 
• Registrering miljo@engelholm.se 
• NSR AB 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 50 Dnr. MTN 2022/26,  

Anvisande av plats för avfallshämtning för fastigheten 
Assarsson 14 

Ärendebeskrivning 
Svenska Transportarbetarförbundet har påpekat att det finns gator i Havsbaden 
som inte lever upp till gällande arbetsmiljöregler för hämtning av hushållsnära avfall 
eftersom backning är nödvändig då gatorna är smala och det inte går att vända 
renhållnings-fordonen. 

Ängelholms kommun, Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) och deras 
entreprenör samt facket har kommit överens om att kommunen och NSR ska 
komma med förslag till lösning gällande de fastigheter som ligger längs tvärgatorna 
till Klittervägen (Sjöstigen, Strandstigen, Hyttstigen, Västra Vårvägen, Backstigen, 
Dalstigen, Sommarvägen och Sandstigen) i Havsbaden.  

Någon långsiktig lösning har inte gått att finna så därför har 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att Miljö- och tillståndsnämnden på nytt ska 
anvisa plats för hämtning av avfall från de sju fastigheter som idag har beslut från 
Mark- och miljödomstolen i Växjö om hämtning vid fastigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande daterat den 2022-05-04 

2. NSRs bemötande kring yttranden från Havsbaden på förslag till anvisning av 
plats 

3. Yttrande från fastighetsägare till fastigheten Assarsson 14  

4. Bilaga till yttrande från fastighetsägaren 

5. Möjlighet att lämna synpunkter på förslag om beslut att anvisa plats 2022-02-22 

6. Foto på Anvisad plats (bilaga skrivelse om möjlighet att lämna synpunkter) 

7. Sammanfattning av utredningar av avfallshämtning i Havsbaden, NSR 

13



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

8. Samhällsbyggnadsnämndens Principbeslut hushållsnära avfallshantering §241 
den 2021-11-30 2021 

9. Renhållningsordning för Ängelholms kommun antagen 2019-10-28. 

 

Föredragande 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Jäv 
Jessica Klingvall (S) meddelar jäv och deltar inte i diskussioner och beslut. Maria 
Raquel Mata Umanzor (S) tjänstgör istället. 

Yrkande 
Anders Ingvarsson (SD) yrkar att andra att-satsen ändras till: 

” avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  
men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten” 

Bifall till Anders Ingvarsons yrkande från: Anne-Marie Lindén (MP) och Jan-Erik 
Bengtsson (L). 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att till fastighetsägaren till fastigheten Assarsson 14, Hyttstigen 6 A i 
Ängelholms kommun  anvisa plats, enligt foto i bilaga 4,  för avfallskärl 
vid Klittervägen till hämtning av avfall från hushållet, för att möjliggöra 
för kommunen att fullgöra sin bortforsningsskyldighet. 

 
att avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  

men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägare Johannes Grönvall, Hyttstigen 6A, 262 68 Ängelholm (med 

överklagandehänvisning och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 
• Samhälle/Stadmiljöenheten 
• Registrering miljo@engelholm.se 
• NSR AB 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 51 Dnr. MTN 2022/27,  

Anvisande av plats för avfallshämtning för fastigheten 
Calmander 2 

Ärendebeskrivning 
Svenska Transportarbetarförbundet har påpekat att det finns gator i Havsbaden 
som inte lever upp till gällande arbetsmiljöregler för hämtning av hushållsnära avfall 
eftersom backning är nödvändig då gatorna är smala och det inte går att vända 
renhållnings-fordonen. 

Ängelholms kommun, Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) och deras 
entreprenör samt facket har kommit överens om att kommunen och NSR ska 
komma med förslag till lösning gällande de fastigheter som ligger längs tvärgatorna 
till Klittervägen (Sjöstigen, Strandstigen, Hyttstigen, Västra Vårvägen, Backstigen, 
Dalstigen, Sommarvägen och Sandstigen) i Havsbaden.  

Någon långsiktig lösning har inte gått att finna så därför har 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att Miljö- och tillståndsnämnden på nytt ska 
anvisa plats för hämtning av avfall från de sju fastigheter som idag har beslut från 
Mark- och miljödomstolen i Växjö om hämtning vid fastigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande daterat den 2022-05-04 

2. NSRs bemötande kring yttranden från Havsbaden på förslag till anvisning av 
plats 

3. Yttrande från fastighetsägare till fastigheten Callmander 2  

4. Bilaga till yttrande från fastighetsägaren 

5. Möjlighet att lämna synpunkter på förslag om beslut att anvisa plats 2022-02-22 

6. Foto på Anvisad plats (bilaga skrivelse om möjlighet att lämna synpunkter) 

7. Sammanfattning av utredningar av avfallshämtning i Havsbaden, NSR 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

8. Samhällsbyggnadsnämndens Principbeslut hushållsnära avfallshantering §241 
den 2021-11-30 2021 

9. Renhållningsordning för Ängelholms kommun antagen 2019-10-28. 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Jäv 
Jessica Klingvall (S) meddelar jäv och deltar inte i diskussioner och beslut. Maria 
Raquel Mata Umanzor (S) tjänstgör istället. 

Yrkande 
Anders Ingvarsson (SD) yrkar att andra att-satsen ändras till: 

” avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  
men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten” 

Bifall till Anders Ingvarsons yrkande från: Anne-Marie Lindén (MP) och Jan-Erik 
Bengtsson (L). 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att till fastighetsägaren till fastigheten Callmander 2, Backstigen 3 i 
Ängelholms kommun anvisa plats, enligt foto i bilaga 4,  för avfallskärl vid 
Klittervägen till hämtning av avfall från hushållet, för att möjliggöra för 
kommunen att fullgöra sin bortforsningsskyldighet. 

 
att avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  

men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägare Jan Ekblom, Sandstigen 4, 262 68 Ängelholm (med 

överklagandehänvisning och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 
• Samhälle/Stadmiljöenheten 
• Registrering miljo@engelholm.se 
• NSR AB 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 52 Dnr. MTN 2022/28,  

Anvisande av plats för avfallshämtning för fastigheten 
Calmander 5 

Ärendebeskrivning 
Svenska Transportarbetarförbundet har påpekat att det finns gator i Havsbaden 
som inte lever upp till gällande arbetsmiljöregler för hämtning av hushållsnära avfall 
eftersom backning är nödvändig då gatorna är smala och det inte går att vända 
renhållnings-fordonen. 

Ängelholms kommun, Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) och deras 
entreprenör samt facket har kommit överens om att kommunen och NSR ska 
komma med förslag till lösning gällande de fastigheter som ligger längs tvärgatorna 
till Klittervägen (Sjöstigen, Strandstigen, Hyttstigen, Västra Vårvägen, Backstigen, 
Dalstigen, Sommarvägen och Sandstigen) i Havsbaden.  

Någon långsiktig lösning har inte gått att finna så därför har 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att Miljö- och tillståndsnämnden på nytt ska 
anvisa plats för hämtning av avfall från de sju fastigheter som idag har beslut från 
Mark- och miljödomstolen i Växjö om hämtning vid fastigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande daterat den 2022-05-04 

2. NSRs bemötande kring yttranden från Havsbaden på förslag till anvisning av 
plats 

3. Yttrande från fastighetsägare till fastigheten Callmander 5 

4. Bilaga till yttrande från fastighetsägaren 

5. Möjlighet att lämna synpunkter på förslag om beslut att anvisa plats 2022-02-22 

6. Foto på Anvisad plats (bilaga skrivelse om möjlighet att lämna synpunkter) 

7. Sammanfattning av utredningar av avfallshämtning i Havsbaden, NSR 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

8. Samhällsbyggnadsnämndens Principbeslut hushållsnära avfallshantering §241 
den 2021-11-30 2021 

9. Renhållningsordning för Ängelholms kommun antagen 2019-10-28. 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Jäv 
Jessica Klingvall (S) meddelar jäv och deltar inte i diskussioner och beslut. Maria 
Raquel Mata Umanzor (S) tjänstgör istället. 

Yrkande 
Anders Ingvarsson (SD) yrkar att andra att-satsen ändras till: 

” avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  
men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten” 

Bifall till Anders Ingvarsons yrkande från: Anne-Marie Lindén (MP) och Jan-Erik 
Bengtsson (L). 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att till fastighetsägare till fastigheten Callmander 5, Dalstigen 4 i Ängelholms 
kommun  anvisa plats, enligt foto i bilaga 4,  för avfallskärl vid 
Klittervägen till hämtning av avfall från hushållet, för att möjliggöra för 
kommunen att fullgöra sin bortforsningsskyldighet. 

 
att avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  

men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägare: 

Karin Bengtsson, Dalstigen 4, 262 68 Ängelholm (med överklagandehänvisning 
och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 
Mats Bengtsson, Dalstigen 4, 262 68 Ängelholm (med överklagandehänvisning 
och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 

•  
• Samhälle/Stadmiljöenheten 
• Registrering miljo@engelholm.se 
• NSR AB 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 53 Dnr. MTN 2022/29, Annat dnr 

Anvisande av plats för avfallshämtning i Havsbaden, 
fastighet Callmander 6 

Ärendebeskrivning 
Svenska Transportarbetarförbundet har påpekat att det finns gator i Havsbaden 
som inte lever upp till gällande arbetsmiljöregler för hämtning av hushållsnära avfall 
eftersom backning är nödvändig då gatorna är smala och det inte går att vända 
renhållnings-fordonen. 

Ängelholms kommun, Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) och deras 
entreprenör samt facket har kommit överens om att kommunen och NSR ska 
komma med förslag till lösning gällande de fastigheter som ligger längs tvärgatorna 
till Klittervägen (Sjöstigen, Strandstigen, Hyttstigen, Västra Vårvägen, Backstigen, 
Dalstigen, Sommarvägen och Sandstigen) i Havsbaden.  

Någon långsiktig lösning har inte gått att finna så därför har 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att Miljö- och tillståndsnämnden på nytt ska 
anvisa plats för hämtning av avfall från de sju fastigheter som idag har beslut från 
Mark- och miljödomstolen i Växjö om hämtning vid fastigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande daterat den 2022-05-04 

2. NSRs bemötande kring yttranden från Havsbaden på förslag till anvisning av 
plats 

3. Yttrande från fastighetsägare till fastigheten Callmander 6  

4. Bilaga till yttrande från fastighetsägaren 

5. Möjlighet att lämna synpunkter på förslag om beslut att anvisa plats 2022-02-22 

6. Foto på Anvisad plats (bilaga skrivelse om möjlighet att lämna synpunkter) 

7. Sammanfattning av utredningar av avfallshämtning i Havsbaden, NSR 

22



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

8. Samhällsbyggnadsnämndens Principbeslut hushållsnära avfallshantering §241 
den 2021-11-30 2021 

9. Renhållningsordning för Ängelholms kommun antagen 2019-10-28. 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Jäv 
Jessica Klingvall (S) meddelar jäv och deltar inte i diskussioner och beslut. Maria 
Raquel Mata Umanzor (S) tjänstgör istället. 

Yrkande 
Anders Ingvarsson (SD) yrkar att andra att-satsen ändras till: 

” avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  
men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten” 

Bifall till Anders Ingvarsons yrkande från: Anne-Marie Lindén (MP) och Jan-Erik 
Bengtsson (L). 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att till fastighetsägare till fastigheten Callmander 6, Dalstigen 6 i Ängelholms 
kommun anvisa plats, enligt foto i bilaga 4,  för avfallskärl vid Klittervägen 
till hämtning av avfall från hushållet, för att möjliggöra för kommunen att 
fullgöra sin bortforsningsskyldighet. 

 
att avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  

men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägare: 

Daniel Swärd, Dalstigen 6, 262 68 Ängelholm (med överklagandehänvisning 
och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 

• Samhälle/Stadmiljöenheten 
• Registrering miljo@engelholm.se 
• NSR AB 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 54 Dnr. MTN 2022/30,  

Anvisande av plats för avfallshämtning för fastigheten 
Karl Gustaf 1 

Ärendebeskrivning 
Svenska Transportarbetarförbundet har påpekat att det finns gator i Havsbaden 
som inte lever upp till gällande arbetsmiljöregler för hämtning av hushållsnära avfall 
eftersom backning är nödvändig då gatorna är smala och det inte går att vända 
renhållnings-fordonen. 

Ängelholms kommun, Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) och deras 
entreprenör samt facket har kommit överens om att kommunen och NSR ska 
komma med förslag till lösning gällande de fastigheter som ligger längs tvärgatorna 
till Klittervägen (Sjöstigen, Strandstigen, Hyttstigen, Västra Vårvägen, Backstigen, 
Dalstigen, Sommarvägen och Sandstigen) i Havsbaden.  

Någon långsiktig lösning har inte gått att finna så därför har 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att Miljö- och tillståndsnämnden på nytt ska 
anvisa plats för hämtning av avfall från de sju fastigheter som idag har beslut från 
Mark- och miljödomstolen i Växjö om hämtning vid fastigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande daterat den 2022-05-04 

2. NSRs bemötande kring yttranden från Havsbaden på förslag till anvisning av 
plats 

3. Yttrande från fastighetsägare till fastigheten Karl Gustav 1  

4. Bilaga till yttrande från fastighetsägaren 

5. Möjlighet att lämna synpunkter på förslag om beslut att anvisa plats 2022-02-22 

6. Foto på Anvisad plats (bilaga skrivelse om möjlighet att lämna synpunkter) 

7. Sammanfattning av utredningar av avfallshämtning i Havsbaden, NSR 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

8. Samhällsbyggnadsnämndens Principbeslut hushållsnära avfallshantering §241 
den 2021-11-30 2021 

9. Renhållningsordning för Ängelholms kommun antagen 2019-10-28. 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Jäv 
Jessica Klingvall (S) meddelar jäv och deltar inte i diskussioner och beslut. Maria 
Raquel Mata Umanzor (S) tjänstgör istället. 

Yrkande 
Anders Ingvarsson (SD) yrkar att andra att-satsen ändras till: 

” avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  
men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten” 

Bifall till Anders Ingvarsons yrkande från: Anne-Marie Lindén (MP) och Jan-Erik 
Bengtsson (L). 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att till fastighetsägare till fastigheten Karl Gustav 1, Sandstigen 4, i 
Ängelholms kommun anvisa plats, enligt foto i bilaga 4,  för avfallskärl vid 
Klittervägen till hämtning av avfall från hushållet, för att möjliggöra för 
kommunen att fullgöra sin bortforsningsskyldighet. 

 
att avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  

men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägare: 

Jan Ekblom, Sandstigen 4, 262 68 Ängelholm (med överklagandehänvisning 
och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 

• Samhälle/Stadmiljöenheten 
• Registrering miljo@engelholm.se 
• NSR AB 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 55 Dnr. MTN 2022/31,  

Anvisande av plats för avfallshämtning för fastigheten 
Karl Gustaf 6 

Ärendebeskrivning 
Svenska Transportarbetarförbundet har påpekat att det finns gator i Havsbaden 
som inte lever upp till gällande arbetsmiljöregler för hämtning av hushållsnära avfall 
eftersom backning är nödvändig då gatorna är smala och det inte går att vända 
renhållnings-fordonen. 

Ängelholms kommun, Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) och deras 
entreprenör samt facket har kommit överens om att kommunen och NSR ska 
komma med förslag till lösning gällande de fastigheter som ligger längs tvärgatorna 
till Klittervägen (Sjöstigen, Strandstigen, Hyttstigen, Västra Vårvägen, Backstigen, 
Dalstigen, Sommarvägen och Sandstigen) i Havsbaden.  

Någon långsiktig lösning har inte gått att finna så därför har 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att Miljö- och tillståndsnämnden på nytt ska 
anvisa plats för hämtning av avfall från de sju fastigheter som idag har beslut från 
Mark- och miljödomstolen i Växjö om hämtning vid fastigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande daterat den 2022-05-04 

2. NSRs bemötande kring yttranden från Havsbaden på förslag till anvisning av 
plats 

3. Yttrande från fastighetsägare till fastigheten Karl Gustav 6  

4. Bilaga till yttrande från fastighetsägaren 

5. Möjlighet att lämna synpunkter på förslag om beslut att anvisa plats 2022-02-22 

6. Foto på Anvisad plats (bilaga skrivelse om möjlighet att lämna synpunkter) 

7. Sammanfattning av utredningar av avfallshämtning i Havsbaden, NSR 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

8. Samhällsbyggnadsnämndens Principbeslut hushållsnära avfallshantering §241 
den 2021-11-30 2021 

9. Renhållningsordning för Ängelholms kommun antagen 2019-10-28. 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Jäv 
Jessica Klingvall (S) meddelar jäv och deltar inte i diskussioner och beslut. Maria 
Raquel Mata Umanzor (S) tjänstgör istället. 

Yrkande 
Anders Ingvarsson (SD) yrkar att andra att-satsen ändras till: 

” avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  
men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten” 

Bifall till Anders Ingvarsons yrkande från: Anne-Marie Lindén (MP) och Jan-Erik 
Bengtsson (L). 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att till fastighetsägare till fastigheten Karl Gustav 6, Sommarvägen 29, i 
Ängelholms kommun anvisa plats, enligt foto i bilaga 4,  för avfallskärl vid 
Klittervägen till hämtning av avfall från hushållet, för att möjliggöra för 
kommunen att fullgöra sin bortforsningsskyldighet. 

 
att avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  

men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägare: 

Madeleine Grönvall-Haak, Sommarvägen 29, 262 68 Ängelholm (med 
överklagandehänvisning och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 

• Samhälle/Stadmiljöenheten 
• Registrering miljo@engelholm.se 
• NSR AB 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 56 Dnr. MTN 2022/32,  

Anvisande av plats för avfallshämtning för fastigheten 
Wilhelm Grönvall 2 

Ärendebeskrivning 
Svenska Transportarbetarförbundet har påpekat att det finns gator i Havsbaden 
som inte lever upp till gällande arbetsmiljöregler för hämtning av hushållsnära avfall 
eftersom backning är nödvändig då gatorna är smala och det inte går att vända 
renhållnings-fordonen. 

Ängelholms kommun, Nordvästra Skånes Renhållning AB (NSR) och deras 
entreprenör samt facket har kommit överens om att kommunen och NSR ska 
komma med förslag till lösning gällande de fastigheter som ligger längs tvärgatorna 
till Klittervägen (Sjöstigen, Strandstigen, Hyttstigen, Västra Vårvägen, Backstigen, 
Dalstigen, Sommarvägen och Sandstigen) i Havsbaden.  

Någon långsiktig lösning har inte gått att finna så därför har 
Samhällsbyggnadsnämnden föreslagit att Miljö- och tillståndsnämnden på nytt ska 
anvisa plats för hämtning av avfall från de sju fastigheter som idag har beslut från 
Mark- och miljödomstolen i Växjö om hämtning vid fastigheten.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande daterat den 2022-05-04 

2. NSRs bemötande kring yttranden från Havsbaden på förslag till anvisning av 
plats 

3. Yttrande från fastighetsägare till fastigheten Wilhelm Grönvall 2  

4. Bilaga till yttrande från fastighetsägaren 

5. Möjlighet att lämna synpunkter på förslag om beslut att anvisa plats 2022-02-22 

6. Foto på Anvisad plats (bilaga skrivelse om möjlighet att lämna synpunkter) 

7. Sammanfattning av utredningar av avfallshämtning i Havsbaden, NSR 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

8. Samhällsbyggnadsnämndens Principbeslut hushållsnära avfallshantering §241 
den 2021-11-30 2021 

9. Renhållningsordning för Ängelholms kommun antagen 2019-10-28. 

 

Föredragande tjänsteperson 
Ida Persson, miljö- och byggchef 

Jäv 
Jessica Klingvall (S) meddelar jäv och deltar inte i diskussioner och beslut. Maria 
Raquel Mata Umanzor (S) tjänstgör istället. 

Yrkande 
Anders Ingvarsson (SD) yrkar att andra att-satsen ändras till: 

” avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  
men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten” 

Bifall till Anders Ingvarsons yrkande från: Anne-Marie Lindén (MP) och Jan-Erik 
Bengtsson (L). 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att till fastighetsägare till fastigheten Wilhelm Grönvall 2, Västra Vårvägen 9, i 
Ängelholms kommun anvisa plats, enligt foto i bilaga 4,  för avfallskärl vid 
Klittervägen till hämtning av avfall från hushållet, för att möjliggöra för 
kommunen att fullgöra sin bortforsningsskyldighet. 

 
att avfallskärlen ska stå på anvisad plats senast kl 06:00 på hämtningsdagen  

men tillåts placeras ut dagen innan. Avfallskärlen ska senast dagen efter 
som hämtning skett föras tillbaka till den egna fastigheten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

Beslutet ska expedieras till 
• Fastighetsägare: 

Anna Sandell genom ombud: Jan Ekblom, Sandstigen 4, 262 68 Ängelholm 
(med överklagandehänvisning och delgivningskvitto inklusive samtliga bilagor) 

• Samhälle/Stadmiljöenheten 
• Registrering miljo@engelholm.se 
• NSR AB 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 57 Dnr. MTN 2022/22,  

Yttrande över MK Stencrossarnas överklagande av  
beslut MTN § 31 

Ärendebeskrivning 
MK Stencrossarna har 2022-04-25 inkommit med överklagande av nämndens 
beslut MTN § 31 Dnr. MTN 2022/22. 

Beslutet har rättidsprövats och skickats över till Länsstyrelsen Skåne med tillägget 
att nämnden avser yttra sig om överklagandet efter majsammanträdet.  

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteutlåtande 

2. Nämndbeslut MTN § 31 Dnr. MTN 2022/22 

3. MK Stencrossarnas överklagande 

 

Föredragande tjänsteperson 
Rose-Marie Stigsdotter, enhetschef 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden i Ängelholms kommun beslutar: 

att   till Länsstyrelsen Skåne lämna lämna ovanstående yttrande på MK 
Stencrossarnas överklagande 

Beslutet ska expedieras till 
• Länsstyrelsen Skåne 
• Registrering miljo@engelholm.se 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 58 Dnr. MTN 2022/1,  

Ekonomisk uppföljning per 2022-04-30 

Ärendebeskrivning 
Miljö och bygg lämnar en ekonomisk avvikelserapport per den 30 april enligt av 
kommunstyrelsen fastställd plan. Rapporten innehåller bokfört utfall per den 30 
april samt prognoser för helårsutfall avseende både drift- och investeringsbudget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande MTN 2022/1 den 16 maj 2022 samt bilaga 1 Avvikelserapport per 
den 30 april 2022 för Miljö- och tillståndsnämnden.  

Föredragande tjänsteperson 
Anders Kronfelt, ekonom 

 

Beslut 
Miljö- och tillståndsnämnden beslutar 

att godkänna avvikelserapporten 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 59  

Fråga gällande Tegelbruket 11 

Anders Ingvarsson (SD) ställer en fråga om status för arbetet med 
markundersökningar m.m. på Tegelbruket 11. Miljö- och byggchef Ida Persson 
svarar på frågan. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 60  

Fråga gällande tillståndsärende i Höja 

Anders Ingvarsson (SD) ställer fråga gällande tillståndsärende gällande 
schaktmassor i Höja. Rose-Marie Stigsdotter, enhetschef, svarar på frågan. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 61  

Information om vårkonferens, kustvattenråd m.m. 

Anders Davidsson (M), informerar om vårkonferens Sveriges miljökommuner, 
nyheter från kustvattenrådet m.m. 
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 62 Dnr. MTN 2022/12,  

Kännedomsärenden 2022 

a) Länsstyrelsen, 2022-05-03, dnr 505-1731-2022, gällande överklagan 
av föreläggande i ärende om lagring och hantering av gödsel på 
Brödagården 1:6. Länsstyrelsen gör vissa ändringar i föreläggandet 
och avslår överklagandet i övrigt. Ecos dnr: 2021-2742 

b) Dom, Mark- och miljödomstolen, 2022-04-13, Mål nr M 2665-20, 
gällande ansökan enligt miljöbalken om tillstånd att inom 
Skälderviken utvinna sand m.m.  Mark- och miljödomstolen avslår 
ansökan om tillstånd att inom allmänt vattenområde  ta utföra 
strandfodring, samt lämnar tillstånd att utföra lokal sandåterföring. 
Ecos dnr: 2021-1649. 

c) Dom, Mark- och miljödomstolen, 2022-05-05, Mål nr M 6065-21, 
gällande överklagande av förbud att släppa ut spillvatten från WC, 
bad, disk och tvätt till den bristfälliga avloppsanläggningen på 
Munka Ljungby 15:61. Mark- och miljödomstolen avslår 
överklagandet. Ecos dnr: 2021-1580. 

d) Beslut KS – ekonomisk rapport per februari 2022 
e) Beslut KF – revidering av taxa för kontroll inom 

livsmedelslagstiftningen 
f) Beslut KF – ombudgetering av anslag från 2021 till 2022 
g) Beslut KF – revisionsberättelse – fråga om ansvarsfrihet för 

kommunens nämnder och styrelser 2021 
-  
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  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Miljö- och tillståndsnämnden 
2022-05-19 

Justeringspersons signatur 

 

Utdragsbestyrkande 

 

MTN § 63 Dnr. MTN 2022/13,  

Redovisning av delegationsbeslut 2022 

- Delegationsbeslut miljö- och livsmedel april 2022 
- Delegationsbeslut alkohol och tobak april 2022 
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