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Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 21

Fastställelse av dagordning
Beslut
·

Utdragsbestyrkande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordningen enligt kallelse.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 22

Val av justerare
Beslut
·

Utdragsbestyrkande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Helen Persson (S) att jämte ordförande
justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2020-03-04.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 23

Delgivningar
Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

Beslutsunderlag
Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 24

Delegerade beslut - januari
Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på
miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under
tiden 2021-01-01 - 2021-01-31.

Sammanfattning
Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade
alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2021-01-01 - 2021-01-31.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Utdragsbestyrkande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på
miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under
tiden 2021-01-01 - 2021-01-31.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden
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2021-03-04

MHN § 25

Anmälan av miljöfarlig verksamhet, från U till C - Din-X, Färlöv
Änr MHN MIL.2021.223

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skandinaviska Bensin AB Din-X, 556085-5966,
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av verksamheten på Färlöv 1:4:
1. Spillzonerna kring tankningsplatser och cisternpåfyllning ska vara försedda med tät,
drivmedelsbeständig ytbeläggning.
2. Kopplingsdonen för cisternpåfyllning ska vara skyddade mot påkörning och försedda med
nederbördsskyddat spillkar med en uppsamlingskapacitet om minst 150 liter.
3. Dagvattnet från ytorna där det sker hantering av drivmedel med olje-/bensininnehåll ska
avledas till en oljeavskiljare som uppfyller de krav som i normen SS-EN 858 ställs på en
avskiljare i klass 1. Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad för den mängd vatten som
belastar oljeavskiljaren.
4. Samtliga oljeavskiljare ska vara utrustade med akustiskt och optiskt larm för hög oljenivå.
5. Oljeavskiljare ska tömmas vid behov, dock minst en gång årligen, och innehållet ska tas om
hand som farligt avfall.
6. Situationsplan och VA-ritning för anläggningen ska finnas tillgänglig i verksamheten.
7. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas
till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § och med hänvisning till miljöbalken 2 kap. 2
och 3 §§, och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
·
·

Skandinaviska Bensin AB Din-X (person-/organisationsnummer 556085-5966)
ska betala en avgift på 3 950 kr för 5 timmars handläggningstid av anmälan.
Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till Taxor
för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.
Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanfattning
Skandinaviska Bensin AB Din-X gjorde 2021-01-26 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) för drivmedelsverksamhet på fastigheten Färlöv 1:4.
Verksamheten har varit igång under flera år men har för år 2020 hamnat över gränsen för
anmälningsplikt, som baseras på hur mycket drivmedel som hanteras årligen.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa att
verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skandinaviska Bensin AB Din-X, 556085-5966,
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av verksamheten på Färlöv 1:4:
1. Spillzonerna kring tankningsplatser och cisternpåfyllning ska vara försedda med tät,
drivmedelsbeständig ytbeläggning.
2. Kopplingsdonen för cisternpåfyllning ska vara skyddade mot påkörning och försedda med
nederbördsskyddat spillkar med en uppsamlingskapacitet om minst 150 liter.
3. Dagvattnet från ytorna där det sker hantering av drivmedel med olje-/bensininnehåll ska
avledas till en oljeavskiljare som uppfyller de krav som i normen SS-EN 858 ställs på en
avskiljare i klass 1. Oljeavskiljaren ska vara dimensionerad för den mängd vatten som
belastar oljeavskiljaren.
4. Samtliga oljeavskiljare ska vara utrustade med akustiskt och optiskt larm för hög oljenivå.
5. Oljeavskiljare ska tömmas vid behov, dock minst en gång årligen, och innehållet ska tas om
hand som farligt avfall.
6. Situationsplan och VA-ritning för anläggningen ska finnas tillgänglig i verksamheten.
7. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas
till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § och med hänvisning till miljöbalken
2 kap. 2 och 3 §§, och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· Skandinaviska Bensin AB Din-X (person-/organisationsnummer 556085-5966)
ska betala en avgift på 3 950 kr för 5 timmars handläggningstid av anmälan.
· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till
Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt miljöbalken.
Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)
Situationsplan (bil. 2)

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-03-04

MHN § 26

Ändring av miljöfarlig verksamhet – Starka Betongelement AB
Änr MHN MIL.2020.4696

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Starka Betongelement AB (556648-6238)
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med fortsatt drift av verksamheten på
Krossen 1 i Kristianstads kommun:
1. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från verksamheten. Stofthalten i
ventilationsluft från dammande hantering får inte överstiga 5 mg stoft/m3 normal torr
gas. Om halten överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet
kan klaras.
2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå
avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är ogenomsläpplig för
de aktuella ämnena, försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp
samt i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas. Kärl ska vara märkta med sitt
innehåll. Uppsamlingsvolymen inom respektive invallning ska minst motsvara den
största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. Miljö- och hälsofarliga
kemiska produkter och farligt avfall, som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på
sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.
3. Buller från verksamheten får vid bostäder, skolor och förskolor inte överstiga nedan
ekvivalenta ljudnivåer.
50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 06-18),
40 dB(A) nattetid (kl. 22-06) och
45 dB(A) övrig tid.
Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22.00-06.00
annat än vid enstaka tillfällen.
Om ljud innehåller ofta återkommande impulser eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter ska den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dB(A) under den tid som dessa
ljud uppstår.
Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar och
beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett värde överskrids ska
omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.
4. Avfall som uppstår i den egna verksamheten ska samlas upp, sorteras och förvaras var
för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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5. Senast den 2022-08-31 ska dammarna vara färdigbyggda så att dessa blir täta och allt
kontaminerat vatten av betong, cement och andra tillsatser samlas upp och tas omhand
eller renas och slamavskiljas före utsläpp till det kommunala spill- eller dagvattennätet.
En anmälan om denna ändring ska skickas till tillsynsmyndigheten senast sex veckor före
arbetet påbörjas.
Från den 2022-09-01 gäller följande:
Avloppsvatten som är kontaminerat av betong, cement och andra tillsatser, från tvättning
av fordon, maskindelar och allt annat vatten som avleds från processen ska samlas upp
och tas omhand eller renas och slamavskiljas före utsläpp till det kommunala spill- eller
dagvattennätet.
6. Avloppsvatten som avleds från processen/tvättanläggningen ska, i provtagningsbrunnen
före utsläpp till det kommunala spill- eller dagvattennätet, årligen analyseras avseende
följande parametrar:
Parameter
Suspenderade ämnen
TOC
BOD7
Krom, Cr
Sexvärt krom, Cr(VI)
Koppar, Cu
Nickel, Ni
Zink, Zn
Bly, Pb
Kadmium
Oljeindex
pH
CODCr
Resultatet från ovan angivna parametrar ska redovisas i samband med tillsyn eller på
begäran av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
7. För verksamheten ska finnas ett aktuellt kontrollprogram. I kontrollprogrammet ska
anges mätmetod och utvärderingsmetoder. Förslag på reviderat kontrollprogram ska
lämnas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex månader efter att detta beslut
vunnit laga kraft.
8. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och
hälsoskyddsavdelningen.
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2-5, 7 §§ och 26 kap. 9, 21-22 §§.
Beslutet ersätter miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut dnr 2001/1272 daterat 2003-04-07
samt beslut dnr 2004/1416 daterat 2006-12-18.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanfattning
Verksamheten som bedrivs av Starka Betongelement AB på Krossen 1 har tidigare omfattats
av försiktighetsmått från beslut daterat 2003-04-07 med dnr 2001/1272. Med anledning av
en ökad nationell kunskap om betongverksamheters påverkan på miljön och människors
hälsa, såsom förekomst av bland annat sexvärt krom i betong, samt på grund av tillämpandet
av likabehandlingsprincipen på liknande verksamheter inom samma geografiska område
(Näsby industriområde), är det motiverat med förnyade försiktighetsmått.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att
säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Starka Betongelement AB (556648-6238)
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med fortsatt drift av verksamheten på
Krossen 1 i Kristianstads kommun:
1.

Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från verksamheten. Stofthalten i
ventilationsluft från dammande hantering får inte överstiga 5 mg stoft/m3 normal torr
gas. Om halten överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet
kan klaras.

2.

Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå
avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är ogenomsläpplig för
de aktuella ämnena, försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp
samt i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas. Kärl ska vara märkta med sitt
innehåll. Uppsamlingsvolymen inom respektive invallning ska minst motsvara den
största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym. Miljö- och hälsofarliga
kemiska produkter och farligt avfall, som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på
sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

3.

Buller från verksamheten får vid bostäder, skolor och förskolor inte överstiga nedan
ekvivalenta ljudnivåer.
50 dB(A) vardagar under dagtid (kl. 06-18),
40 dB(A) nattetid (kl. 22-06) och
45 dB(A) övrig tid.
Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22.00-06.00
annat än vid enstaka tillfällen.
Om ljud innehåller ofta återkommande impulser eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter ska den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dB(A) under den tid som dessa
ljud uppstår.
Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar och
beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett värde överskrids ska
omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.

Utdragsbestyrkande
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4.

Avfall som uppstår i den egna verksamheten ska samlas upp, sorteras och förvaras var
för sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

5.

Senast den 2022-08-31 ska dammarna vara färdigbyggda så att dessa blir täta och allt
kontaminerat vatten av betong, cement och andra tillsatser samlas upp och tas omhand
eller renas och slamavskiljas före utsläpp till det kommunala spill- eller dagvattennätet.
En anmälan om denna ändring ska skickas till tillsynsmyndigheten senast sex veckor före
arbetet påbörjas.
Från den 2022-09-01 gäller följande:
Avloppsvatten som är kontaminerat av betong, cement och andra tillsatser, från tvättning
av fordon, maskindelar och allt annat vatten som avleds från processen ska samlas upp
och tas omhand eller renas och slamavskiljas före utsläpp till det kommunala spill- eller
dagvattennätet.

6.

Avloppsvatten som avleds från processen/tvättanläggningen ska, i provtagningsbrunnen
före utsläpp till det kommunala spill- eller dagvattennätet, årligen analyseras avseende
följande parametrar:
Parameter
Suspenderade ämnen
TOC
BOD7
Krom, Cr
Sexvärt krom, Cr(VI)
Koppar, Cu
Nickel, Ni
Zink, Zn
Bly, Pb
Kadmium
Oljeindex
pH
CODCr
Resultatet från ovan angivna parametrar ska redovisas i samband med tillsyn eller på
begäran av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

7.

För verksamheten ska finnas ett aktuellt kontrollprogram. I kontrollprogrammet ska
anges mätmetod och utvärderingsmetoder. Förslag på reviderat kontrollprogram ska
lämnas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex månader efter att detta beslut
vunnit laga kraft.

8.

Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och
hälsoskyddsavdelningen.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2-5, 7 §§ och 26 kap. 9, 21-22 §§.

Utdragsbestyrkande
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Beslutet ersätter miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut dnr 2001/1272 daterat 2003-04-07
samt beslut dnr 2004/1416 daterat 2006-12-18.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Yttranden (bil. 1 och 2)

Utdragsbestyrkande
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MHN § 27

Remiss - revidering av riktlinjer för hantering av digitala
allmänna handlingar
Änr MHN ALL.2021.98

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom kommunstyrelsens arbetsutskotts
förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar.

Sammanfattning
För att säkerställa att den digitala information som kommunen skapar och hanterar kan bevaras och
tillgängliggöras över tid är det viktigt att informationen framställs, ordnas och vårdas på ett
arkivsäkert sätt.
Kommunarkivet har tagit fram ett förslag på en revidering av riktlinjer för bevarande av digitala
allmänna handlingar Änr KS 2015/457, antagen av kommunfullmäktige 2015-11-17 § 215 att gälla
fr.o.m. 2015-12-01. Revideringen består av förtydligande av metoder för långsiktigt bevarande av
digitala allmänna handlingar.
De kommunala myndigheterna ansvarar själva för att myndighetens digitala allmänna handlingar
hanteras i enlighet med kommunens arkivreglemente, men kommunarkivets riktlinjer ska användas
som stöd för att säkerställa att arkivlagens krav uppfylls.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås ställa sig bakom kommunstyrelsens
arbetsutskotts förslag till riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Förslag riktlinjer för bevarande av digitala allmänna handlingar
Beslut KSAU § 261
Kommunarkivets tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande
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MHN § 28

Avslut av Agenda 21
Änr MHN MISTR.2021.357

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att den kommunkoncernövergripande
verksamheten utifrån handlingsprogrammet Agenda 21 och därmed även uppdraget
för Agenda 21:s ledningsgrupp avslutas i och med verksamhetsåret 2020, men med
bibehållet administrativt ansvar till och med 2021-03-31.

Sammanfattning
Kristianstads kommun har arbetat med Agenda 21 sedan 1993. Organisatoriskt har
verksamheten samordnats av en medarbetare på miljö- och hälsoskyddsavdelningen som
idag ingår i miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen. Verksamheten har letts av en politisk
ledningsgrupp.
I och med att det kommunkoncernövergripande hållbarhetsarbete genom beslut i
kommunfullmäktige 2021-02-09 samlas hos kommunstyrelsen, avslutas motsvarande
verksamheten inom miljö- och hälsoskyddsnämndens utifrån FN:s handlingsprogram
Agenda 21 och uppdraget för Agenda 21:s ledningsgrupp i och med verksamhetsåret 2020.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att den kommunkoncernövergripande
verksamheten utifrån handlingsprogrammet Agenda 21 och därmed även uppdraget
för Agenda 21:s ledningsgrupp avslutas i och med verksamhetsåret 2020, men med
bibehållet administrativt ansvar till och med 2021-03-31.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Övrigt
Beslut
·

Utdragsbestyrkande

Inget övrigt togs upp under punkten.

Justerarens signatur
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Informationer
·

Naturvårdsprogram inför remiss

·

Utvärdering av miljömålsprogrammet

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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