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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-04-08

Plats och tid

Rådhuset Skåne rum 114 kl. 13:30 - 15:40 Mötet ajournerat 14:52 - 15:09

Beslutande

Ulf Persson (C)
ordförande

Helen Persson (S)
vice ordförande

Paller Svärd (M)

Simon Lennartsson (M)
tj ers för Bengt Mohlin (M)

Britt- Marie Hansson (L)

Nils-Arne Thuresson (KD)

Johan Kronbäck Angsmo (S)

Birgitta Book (S)

Leino Svensson (SD)

Niclas Laudén (SD)

Bengt Wendel (SD) från § 37
Per Friberg (SD) tj ers §§ 31-36

Roland Alvinsson (L)

Ann-Catrin Norfall (S)

Per Friberg (SD)

Tommy Danielsson,
Förvaltningschef

Cecilia Hammarberg,
Avdelningschef

Anna Kärner
Nämndsekreterare

Maja Wågnell § 35
Controller

Erik Hallin
Miljö- och hälsoinspektör

Lisa Sjöblom §§ 37-38
Miljö- och hälsoinspektör

Anna-Karin Åkesson § 39
Miljö- och hälsoinspektör

Ulrika Hedlund §§ 40-42
Miljö- och hälsoinspektör

Anna Bryllert § 50
Miljö- och hälsoinspektör

Fredrik Liedholm § 50
Miljö- och hälsoinspektör

Andreas Cato §§ 43-48, 50
Miljö- och hälsoinspektör

Övriga
närvarande

Jessika Rasmussen
Miljö- och hälsoinspektör

Utses att
justera

Helen Persson

Justeringens
tid och plats

Rådhuset Skåne 2021-04-09, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Sekreterare

Paragrafer §§ 31 - 50

....................................................................................
Anna Kärner

Ordförande

...................................................................................................................................
Ulf Persson

Justerare

...................................................................................................................................
Helen Persson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Information har skett genom digitalt anslag.
Styrelse/Nämnd

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

Sammanträdesdatum

2021-04-08

Datum då anslaget
sätts upp

2021-04-09

Datum då
anslaget tas ned

2021-04-30

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift

........................................................................................
Anna Kärner

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-04-08

MHN § 31

Fastställelse av dagordning
Beslut
·

Utdragsbestyrkande

Information om kringföringsförsäljning av folköl läggs till i ärende 20 Informationer

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-04-08

MHN § 32

Val av justerare
Beslut
·

Utdragsbestyrkande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Helen Persson (S) att jämte ordförande
justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2021-04-08.

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-04-08

MHN § 33

Delgivningar
·

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

2021-04-08

MHN § 34

Delegerade beslut - februari
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på
miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under
tiden 2021-02-01 - 2021-02-28.

Sammanfattning
Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade
alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2021-02-01 - 2021-02-28.

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 2021-02-01 - 2021-02-28.

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden
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2021-04-08

MHN § 35

Ekonomisk prognos helår 2021 och utfall mars månad
Änr MHN ALL.2021.37

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner ekonomiskt utfall samt prognos för 2021.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde
redovisar ekonomiskt ackumulerat utfall för mars månad och helårsprognos för 2021.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner ekonomiskt utfall samt prognos för 2021.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Prognos

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden
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MHN § 36

Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga
nämnder
Änr MHN ALL.2020.3866

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå
kommunfullmäktige att anta gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
övriga nämnder i Kristianstads kommun.

Sammanfattning
Projektet Översyn av Kristianstads kommuns samtliga reglementen har som uppdrag att se över
nämndernas reglementen i kommunen och, förutom att säkerställa att de överensstämmer med
gällande lagar och författningar, ge förslag på hur de kan bli tydligare och mer enhetliga.
Samtliga nämnder har, efter att ärendet varit ute på remiss, ställt sig bakom förslaget om att alla
nämnder ska ha ett gemensamt reglemente.
Projektgruppen har nu arbetat fram ett förslag på ett nytt, gemensamt reglemente, Gemensamt
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun, som ska gälla för
alla nämnder i kommunen.
De revideringar som gjorts jämfört med nämndernas nuvarande reglementen framgår av ett
särskilt dokument för respektive nämnd.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Utdragsbestyrkande

Föreslå kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att anta gemensamt
reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun.

Justerarens signatur
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Beslutsunderlag
Underlag till beslut om ett Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och
övriga nämnder i Kristianstads kommun
1. Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande, 2021-03-24
2. Barnkonsekvensanalys
3. Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i
Kristianstads kommun
4. Revidering av reglemente miljö- och hälsoskyddsnämnden

Underlag till beslut avseende förstudien och ett gemensamt reglemente
5. Förstudie 2020-09-14
6. Kommunstyrelsens beslut, 2020-12-16, Änr KS 2020/1060

Underlag till beslut om projektet Översyn av Kristianstads kommuns samtliga reglementen
7. Kommunfullmäktiges beslut, 2018-12-12, Änr KS 2018/1041 1.3.1
8. Projektdirektiv, 2020-01-07
9. Projektbeskrivning, 2020-04-29

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-04-08

MHN § 37

Anmälan - återvinning av avfall för anläggningsändamål - Åhus
Hamn & Stuveri AB
Änr MHN MIL.2021.97

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Åhus Hamn & Stuveri AB (556436-3850) att
iaktta följande försiktighetsmått i samband med återvinning av avfall för anläggningsändamål på Åhus 558:93:
1. Återvinningen ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i
anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
2. I ytan får endast avfall i form av betong utan inblandning av tjärpapp från rivningen av
Gröna Ladan återvinnas. Om annat avfall avses användas ska denna vara provtagen och
kontakt tas med miljö- och hälsoskyddsavdelningen om analysresultat visar att avfallet
överstiger värdena för mindre än ringa risk.
3. Innan krossning av betong görs på platsen ska information lämnas till närliggande
verksamheter och de närmast boende som bedöms kunna bli påverkade.
4. När hårdgörandet av ytan färdigställts ska betongens placering markeras på ritning över
ytan.
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 §, 21 och 22 §§
och med hänvisning till 27 § och 25 d i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.

Sammanfattning
Åhus Hamn & Stuveri AB gjorde 2021-02-15 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 §
miljöprövningsförordningen (2013:251) för återvinnings av avfall för anläggningsändamål
på fastigheten Åhus 558:93. Kompletteringar till anmälan har inkommit kontinuerligt under
handläggningen men främst 2021-03-22.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att
säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-04-08

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Åhus Hamn & Stuveri AB (556436-3850) att
iaktta följande försiktighetsmått i samband med återvinning av avfall för anläggningsändamål på Åhus 558:93:
5. Återvinningen ska utföras i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i
anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
6. I ytan får endast avfall i form av betong utan inblandning av tjärpapp från rivningen av
Gröna Ladan återvinnas. Om annat avfall avses användas ska denna vara provtagen och
kontakt tas med miljö- och hälsoskyddsavdelningen om analysresultat visar att avfallet
överstiger värdena för mindre än ringa risk.
7. Innan krossning av betong görs på platsen ska information lämnas till närliggande
verksamheter och de närmast boende som bedöms kunna bli påverkade.
8. När hårdgörandet av ytan färdigställts ska betongens placering markeras på ritning över
ytan.
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 §, 21 och 22 §§
och med hänvisning till 27 § och 25 d i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.

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

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden
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2021-04-08

MHN § 38

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Skanska Sverige AB
Änr MHN MIL.2021.407

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skanska Sverige AB, 556033-9086 att iaktta
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av verksamhet på Vä 1:8:
1.

Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i
anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.

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:
1.
ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2.
försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
3.
i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.
Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. 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 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 22-06 annat än
vid enstaka tillfällen.
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 av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den
miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

5.

På anläggningen får endast icke farligt avfall så som betong behandlas.

6.

På anläggningen får per kalenderår maximalt 300 m3 avfall som omnämns i punkt 5
behandlas. Behandling får ske genom krossning.

7.

Bolaget ska senast vid verksamhetsstart vidta de skyddsåtgärder som föreslagits i
anmälan för att skydda människors hälsa och miljön.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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8.

Bolaget ska kontinuerligt övervaka och kontrollera verksamheten i enlighet med
inkomna uppgifter.

9.

Bolaget ska vid nedläggning av verksamheten vidta de åtgärder som föreslagits i
inkommen anmälan. Det innebär att återställande av yta ska genomföras och att
eventuellt efterbehandlingsbehov ska utredas och åtgärdas.

10. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och
hälsoskyddsavdelningen.
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 §,
även 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § och 25 d i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
·
·

Skanska Sverige AB, (person-/organisationsnummer 556033-9086) ska betala en avgift
på 5 530kr för 7 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.

Sammanfattning
Skanska Sverige AB gjorde 2021-02-12 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) för mellanlagring och bearbetning av avfall på fastigheten Vä 1:8.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att
säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skanska Sverige AB, 556033-9086 att iaktta
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av verksamhet på Vä 1:8:
1.

Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i
anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.

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:
1.
ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2.
försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
3.
i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.
Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. 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 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 22-06 annat än
vid enstaka tillfällen.
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 av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den
miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

5.

På anläggningen får endast icke farligt avfall så som betong behandlas.

6.

På anläggningen får per kalenderår maximalt 300 m3 avfall som omnämns i punkt 5
behandlas. Behandling får ske genom krossning.

7.

Bolaget ska senast vid verksamhetsstart vidta de skyddsåtgärder som föreslagits i
anmälan för att skydda människors hälsa och miljön.

8.

Bolaget ska kontinuerligt övervaka och kontrollera verksamheten i enlighet med
inkomna uppgifter.

9.

Bolaget ska vid nedläggning av verksamheten vidta de åtgärder som föreslagits i
inkommen anmälan. Det innebär att återställande av yta ska genomföras och att
eventuellt efterbehandlingsbehov ska utredas och åtgärdas.

Utdragsbestyrkande
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10. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och
hälsoskyddsavdelningen.
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 §,
även 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § och 25 d i förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
·
·

Skanska Sverige AB, (person-/organisationsnummer 556033-9086) ska betala en avgift
på 5 530kr för 7 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.

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

Utdragsbestyrkande
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MHN § 39

Yttrande - remiss förslag till genomförande av BAT-slutsatser för
avfallsförbränning och livsmedelsindustri
Änr MHN MIL.2021.404

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Kristianstads kommun, miljö och hälsoskyddsnämnden har från miljödepartementet fått en remiss
gällande en promemoria med förslag till genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för
avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin. Promemorian innehåller förslag på
ändrade och nya bestämmelser i industriutsläppsförordningen och ändrade bestämmelser i
miljöprövningsförordningen. Tilläggen och ändringarna behövs för att korrekt genomföra det s.k.
industriutsläppsdirektivet och kommissionens genomförandebeslut om fastställande av
BAT-slutsatser dels för avfallsförbränning och dels för livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin.
Promemorian innehåller även förslag till så kallade följdändringar i förordningen om miljöfarlig
verksamhet och i förordningen om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Promemoria med förslag till genomförande av slutsatser om bästa tillgängliga teknik för
avfallsförbränning och livsmedels-, dryckes- och mjölkindustrin (bil. 1).

Utdragsbestyrkande
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MHN § 40

Yttrande - remiss förslag beslut och skötselplan för
naturreservat Södra Äspet
Änr MHN NAT.2021.514

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till bildandet av det kommunala
naturreservatet Södra Äspet.

Sammanfattning
Biosfärenheten har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservat Södra Äspet på
fastigheterna Yngsjö 3:356, 12:1 69 och 6:161 i Kristianstads kommun. Områdets areal uppgår till 64
ha och ägs i sin helhet av Kristianstads kommun. Syftet med naturreservatet är att bevara, restaurera
och utveckla naturvärden knutna till områdets sandiga och skogliga miljöer. Syftet är också att främja
och utveckla områdets värden för friluftslivet. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att
reservatsbildningen är mycket positiv och att den kommer att bidra till att utveckla och bevara den
biologiska mångfalden i Kristianstads kommun.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiv till bildandet av det kommunala
naturreservatet Södra Äspet.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Reservatshandlingarna finns tillgängliga på: www.kristianstad.se/sodraaspet

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

17 (28)

2021-04-08

MHN § 41

Yttrande - samråd uppdaterat åtgärdsprogram för havsmiljön
och tillhörande miljökonsekvensutredning
Änr MHN NAT.2020.4234

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och föreslår att kommunstyrelsen
antar yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten ska, enligt havsmiljöförordningen, ta fram ett åtgärdsprogram
för havsmiljön, om god miljöstatus inte nås eller upprätthålls eller om
miljökvalitetsnormerna för havet inte följs. I förslaget på uppdaterat åtgärdsprogram som nu
remitterats ingår förslag på nya åtgärder, förslag på modifieringar av åtgärder som beslutades
2015 och åtgärder som beslutades 2015 som behöver fortsätta. Programmet ska genomföras
under perioden 2022-2027. Kristianstads kommun ställer sig positiv till förslaget men vill
påpeka att problemet med brunifiering måste lyftas fram på ett tydligt sätt och att de
ekonomiska konsekvenserna för kommunerna måste belysas.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och föreslår att kommunstyrelsen
antar yttrandet som sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Remissmaterialet finns på: https://www.havochvatten.se/om-oss-kontakt-och-karriar/omoss/remisser-fran-hav/remisser/2020-10-21-remiss-om-forslag-till-atgardsprogram-forhavsmiljon.html

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

18 (28)

2021-04-08

MHN § 42

Yttrande - samråd om vattenförvaltning för Södra Östersjön
2021-2027
Änr MHN NAT.2020.4195

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och föreslår att kommunstyrelsen antar
yttrandet som sitt eget.

Sammanfattning
År 2004 införlivades EU:s ramdirektiv för vatten – Vattendirektivet – i svensk lagstiftning.
Lagstiftningen syftar till att bibehålla eller förbättra kvaliteten i svenska vatten. Som en del
av detta arbete tar Sveriges fem vattenmyndigheter fram åtgärdsprogram för arbetet. Det
tidigare åtgärdsprogrammet, vilket omfattade år 2016-2021, kommer nu att ersättas av ett
nytt program som omfattar åren 2021-2027. Detta program, tillsammans med förslag på
förvaltningsplaner, miljökvalitetsnormer och miljökonsekvensbeskrivningar för åren
2021-2027, är nu ute på samråd. Flera åtgärder från tidigare förvaltningscykel finns kvar,
men det har även tillkommmit förslag på nya åtgärder. Kristianstad kommuns synpunkter
på det remitterade materialet handlar framförallt om behovet av ekonomisk stöttning till
kommunerna, om behovet av bättre samverkan mellan myndigheterna och om behovet av
att tydliggöra innebörd och tillvägagångssätt för vissa åtgärder.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och föreslår att kommunstyrelsen antar
yttrandet som sitt eget.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Handlingarna finns på: https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/samrad-omforvaltningsplan-atgardsprogram-och-miljokvalitetsnormer-2021-2027.html

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-04-08

MHN § 43

Yttrande - ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet
djurhållning med nötkreatur - Ripa Lantbruk AB
Änr MHN LANT.2018.1391

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning
Ripa Lantbruks AB har inkommit till länsstyrelsen med en ansökan om tillstånd enligt
miljöbalkens 9 kapitel att på fastigheten Ripa 23:3 uppföra och driva djurhållning med plats
för totalt 1100djurenheter. Den ansökta djurhållningen ska bestå av ca 200 dikor med kalvar
och rekryteringskvigor samt ca 3600 kalvar och tjurar i tre stallbyggnader. Efter
betesperiodens slut på naturbetesmarkerna kommer dikorna och rekryteringskvigorna
flyttas till åkermarksbete innan installning.
Miljö-och hälsoskyddsavdelningen anser att verksamheten är tillåtlig och tillstyrker ansökan.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

19 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

20 (28)

2021-04-08

MHN § 44

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Sätaröd 3:61
Änr MHN MEA.2018.1648

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren
(personnummer) vid ett vite om 50 000 kr, att från och med 2022-04-12 släppa ut
spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Sätaröd
3:61 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §
och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning
Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2016-08-15
konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Anläggningen utgörs av en äldre
trekammarbrunn med utsläpp till sjunkbrunn.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2017-08-23 påmint om att åtgärda avloppet, dock utan
resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2018-09-11 att förbjuda utsläpp
av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan om
tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Mot bakgrund av det utsläpp av avloppsvatten som idag sker och de risker som det innebär för
miljön och människors hälsa, är det befogat att med vite förbjuda fortsatt utsläpp.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren
(personnummer) vid ett vite om 50 000 kr, att från och med 2022-04-12 släppa ut
spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
Sätaröd 3:61 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §
och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

21 (28)

2021-04-08

MHN § 45

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Sätaröd 3:59
Änr MHN MEA.2018.1449

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren(personnummer)
och fastighetsägaren (personnummer) vid ett vite om vardera 25 000 kr, att från och med
2022-04-12 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen
på fastigheten Sätaröd 3:59 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §
och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning
Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2016-08-16
konstaterades brister.
Efter inventeringen skickades en inspektionsrapport ut till fastighetsägaren med uppmaning att
inom 3 månader inkomma med tillståndsansökan att åtgärda det bristfälliga avloppet. Miljö- och
hälsoskyddsavdelningen har 2017-08-23 påmint fastighetsägaren om att åtgärda avloppet, dock
utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2018-08-15 att förbjuda
utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Förbudet gäller från 2019-0815 . Trots detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och
hälsoskyddsavdelningen.
Mot bakgrund av det utsläpp av avloppsvatten som idag sker och de risker som det innebär för
miljön och människors hälsa, är det befogat att med vite förbjuda fortsatt utsläpp.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

22 (28)

2021-04-08

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren (personnummer)
och fastighetsägaren (personnummer) vid ett vite om vardera 25 000 kr, att från och med
2022-04-12 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen
på fastigheten Sätaröd 3:59 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §
och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

23 (28)

2021-04-08

MHN § 46

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Södra Pårup 3:42
Änr MHN MEA.2018.1639

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren
(personnummer) och fastighetsägaren (personnummer) vid ett vite om vardera 25
000 kr, att från och med 2022-04-12 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Södra Pårup 3:42 i Kristianstads
kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §
och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning
Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2016-09-06
konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Anläggningen utgörs av en äldre
enkammarbrunn med utsläpp till stenkista.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2017-01-02 påmint fastighetsägaren att åtgärda avloppet,
dock utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2018-09-19 att förbjuda
utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan
om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
Mot bakgrund av det utsläpp av avloppsvatten som idag sker och de risker som det innebär för
miljön och människors hälsa, är det befogat att med vite förbjuda fortsatt utsläpp.

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-04-08

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren
(personnummer) och fastighetsägaren(personnummer) vid ett vite om vardera 25
000 kr, att från och med 2022-04-12 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Södra Pårup 3:42 i Kristianstads
kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §
och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

24 (28)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

25 (28)

2021-04-08

MHN § 47

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Kuberup 3:1
Änr MHN MEA.2018.1524

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren
(personnummer) vid ett vite om 50 000 kr, att från och med 2022-04-12 släppa ut
spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
Kuberup 3:1 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §
och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning
Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2016-10-05
konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Av registrerade handlingar framgår
att anläggningen som är utförd 1986 utgörs av en trekammarbrunn med utsläpp till en
singelbädd och därefter sker utlopp till närbeläget dike.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2017-08-24 påmint fastighetsägaren att åtgärda avloppet,
dock utan resultat. miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2018-08-27 att förbjuda
utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan
om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren
(personnummer) vid ett vite om 50 000 kr, att från och med 2022-04-12 släppa ut
spillvatten från WC och BDT till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten
Kuberup 3:1 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §
och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

26 (28)

2021-04-08

MHN § 48

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Ugerup 10:6
Änr MHN MEA.2018.1857

Beslut
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren(personnummer) vid
ett vite om 50 000 kr, att från och med 2022-04-12 släppa ut spillvatten från WC och BDT till
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Ugerup 10:6 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §
och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning
Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2017-08-14
konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Anläggningen som är utförd 1993
utgörs av en trekammarbrunn med pumpbeskickad infiltration. Infiltrationen var vid besöket
mättad och tog inte längre emot vatten.
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2018-07-24 påmint fastighetsägaren att åtgärda avloppet,
dock utan resultat. miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2018-10-11 att förbjuda
utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har ingen ansökan
om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
·

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda fastighetsägaren (personnummer) vid
ett vite om 50 000 kr, att från och med 2022-04-12 släppa ut spillvatten från WC och BDT till
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten Ugerup 10:6 i Kristianstads kommun.

Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §
och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-04-08

MHN § 49

Övrigt
Beslut
·

Utdragsbestyrkande

Inget övrigt togs upp under punkten

Justerarens signatur
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö– och hälsoskyddsnämnden

2021-04-08

MHN § 50

Informationer
·

Anmälan ändring av lantbruk

·

Miljöteknisk markundersökning Räddningstjänsten

·

Trängseltillsyn

·

Kringföringsförsäljning av folköl

Utdragsbestyrkande

Justerarens signatur

28 (28)

