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MHN 2017/ 
 

Information om inkomna delgivningar 
 

1.   DOM, den 2017-04-18, Mark- och miljödomstolen undanröjer det 
överklagade beslutet och återförvisar ärendet till Länsstyrelsen i Skåne för 
fortsatt handläggning.  
C4 teknik informerade i skrivelse den 3 augusti 2016 länsstyrelsen att 
täckningen av den östra delen av Härlövsdeponin ska kompletteras för att få 
ett större skyddsavstånd med rena massor till skiktet av gamla sopor. 
Länsstyrelsen beslutade den 18 november 2016 att överlämna ärendet till 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden(nämnden) i Kristianstads kommun för vidare 
handläggning med motiveringen att det är kommunen som är tillsynsmyndighet 
för den aktuella verksamheten. Nämnden överklagar Länsstyrelsens beslut till 
Mark- och miljödomstolen och har yrkat att beslutet upphävs. Som grund har 
angetts att nämnden anser att länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över den östra 
delen av deponin och handläggningen av ärendet om kompletterande täckning 
bör därför ske hos länsstyrselsen inom ramen för den löpande tillsynen. 

 
 

2.   BESLUT, den 2017-04-11 avslår Länsstyrelsen i Skåne överklagan.  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade genom delegationsbeslut den 21 juni 
2016 att avsluta ett ärende gällande klagomål om olägenhet från fastigheten 
Lilla Hillehaga 1:8 utan vidare åtgärder. Grannar har överklagat nämndens 
beslut till länsstyrelsen. 
 
 
3. BESLUT, den 2017-04-11avslår Länsstyrelsen i Skåne överklagan.  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade genom delegationsbeslut 21 juni 
2016 att med stöd av § 13 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd och med hänvisning till 1 kap. 1 § samt 2 kap. 1-6 §§ 
miljöbalken, att lämna beslut för inrättande av avloppsanläggning på 
fastigheten Lilla Hillehaga 1:8 , beslutet är förenat med nio villkor som ska 
uppfyllas. Grannar överklagade beslutet till länsstyrelsen. 

 
 

Miljö- och hälssoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna  
delgivningar. 
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MHN § 2017/30 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 
 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade 
alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2017-03-01 till och med 2017-
03-31 samt redovisning av beslut från alkoholutskott 2017-04-06. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut på miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen samt delegerade alkoholhandläggningsbeslut 
under tiden 2017-03-01 till och med 2017-03-31 samt beslut från 
alkoholutskott 2017-04-06.  
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- 
och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade 
alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2017-03-01 till och med 2017-
03-31 samt redovisade beslut från alkoholutskott 2017-04-06. 
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 MHN § 2017/31 
 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet –  
Ohlssons AB 

  Dnr MHN 2017-000129, Kylen 1 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Ohlssons AB, 556559-3497 att 
iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av 
verksamheten på Kylen 1: 

 
1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överrensstämmelse 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: 
- 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. 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. Den ekvivalenta ljudnivån från bolagets verksamhet utomhus vid bostäder får 
inte överstiga 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) bör 
inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. 
Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom närfältsmätningar och 
beräkningar eller genom immissionsmätningar vid bostäder så snart det skett 
förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, eller när 
tillsynsmyndigheten anser det vara befogat.  

4. Golvet i lokalen, där verksamheten sker, ska vara avloppslöst.  
5. 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 § 
och med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 
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Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
o Ohlssons AB, (person-/organisationsnummer 556559-3497) ska 

betala en avgift på 5530 kr för 7 timmars handläggning av 
anmälan. 

o 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 
Ohlssons AB gjorde 2017-02-16 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) för mellanlagring av pet-flaskor och 
aluminiumburkar på fastigheten Kylen 1.  

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått 
för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-18 
Anmälan enligt miljöbalken  
Dokumentation av egenkontrollen, inkommen 2017-03-13  
 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Ohlssons AB, 556559-3497 att 
iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av 
verksamheten på Kylen 1: 
 

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överrensstämmelse 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: 
- ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,  
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- 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. 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. Den ekvivalenta ljudnivån från bolagets verksamhet utomhus vid bostäder får 
inte överstiga 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) bör 
inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen. 
Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom närfältsmätningar och 
beräkningar eller genom immissionsmätningar vid bostäder så snart det skett 
förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer, eller när 
tillsynsmyndigheten anser det vara befogat.  

4. Golvet i lokalen, där verksamheten sker, ska vara avloppslöst.  
5. 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 § 
och med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 
 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
• Ohlssons AB, (person-/organisationsnummer 556559-3497) ska betala en 

avgift på 5530 kr för 7 timmars handläggning 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. 
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 MHN § 2017/32 
 
 

Yttrande till Mark- och miljödomstolen gällande 
överklagat beslut – Kristianstads Pistolklubb 

  Dnr MHN 2014-000976, Vä 8:9 
  Målnr MMD M 771-17 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-19.  
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade i februari 2016 delegeringsbeslut 
gällande Kristianstads Pistolklubb. Beslutet överklagades av klubben samt 
en närboende, till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen avslog överklagandena. Det 
beslutet överklagades av klubben till Mark- och miljödomstolen. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har förelagts att yttra sig i ärendet inför domstolens 
avgörande.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-19 
Delegeringsbeslut 
Tjänsteutlåtande - yttrande till Länsstyrelsen  
Kristianstads Pistolklubbs yttrande till Mark- och miljödomstolen  
 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-19.  
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  MHN § 2017/33 
 
 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet – lagring  
och tankning av LNG (flytande naturgas)  

   Dnr MHN 2016-001471, Åhus 558:93 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Swedegas AB, 556181-1034 
och E.ON Gas Sverige AB, 556015-9492, att iaktta följande 
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av LNG-anläggning på 
Åhus 558:93: 
 

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

2. Den ekvivalenta ljudnivån från bolagets verksamhet utomhus vid bostäder 
får inte överstiga 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) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än vid enstaka 
tillfällen. 

3. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till 
miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 
 
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 §, 2 kap. 3 § och med 
hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 
 
Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
 
• E. ON Gas Sverige AB (person-/organisationsnummer 556015-9492) ska 

betala en avgift på 9480 kr för 12 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.  
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Sammanfattning 
Swedegas AB och E.ON Gas Sverige AB lämnade 2016-07-15 in en 
gemensam anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen 
(2013:251) för verksamhet på fastigheten Åhus 558:93. På grund av 
diskussioner mellan kommunen och Åhus Hamn om hur området ska 
användas har ärendet legat vilande tills i år.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal 
försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan 
på miljö och hälsa.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-19 
Anmälan enligt miljöbalken  
Yttrande från närboende  
Sökandes svar på närboendes yttrande  
 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Swedegas AB, 556181-1034 
och E.ON Gas Sverige AB, 556015-9492, att iaktta följande 
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av LNG-anläggning på 
Åhus 558:93: 
 
1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överrensstämmelse med vad som 

angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut. 
2. Den ekvivalenta ljudnivån från bolagets verksamhet utomhus vid 

bostäder får inte överstiga 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) bör inte förekomma nattetid klockan 22-06 annat än 
vid enstaka tillfällen. 

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

 
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 §, 2 kap. 3 § och med 
hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd. 
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Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
 
• E. ON Gas Sverige AB (person-/organisationsnummer 556015-9492) ska 

betala en avgift på 9480 kr för 12 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.  
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 MHN § 2017/34 
 
 

Verksamhetsuppföljning 2017, rapport jan-apr 
Dnr MHN 2017-000706 

 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna verksamhets-
rapporten enligt tjänsteutlåtande 2017-04-18 och bilagan ”Projekt och 
åtgärder enligt verksamhetsplan 2017”. 
 
 
Sammanfattning 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställde 2017-01-26 verksamhetsplanen 
för 2017. Den här rapporten utgör avstämning mot planen efter årets första 
tertial.  
 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-18 
Projekt och åtgärder enligt verksamhetsplan 2017  
 
 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna verksamhets-
rapporten enligt tjänsteutlåtande 2017-04-18 och bilagan ”Projekt och 
åtgärder enligt verksamhetsplan 2017”. 
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 MHN § 2017/35 
 
 

Månadsrapport/prognos ekonomi t o m mars 
2017 
Ekonomi Prognoser 2017 
Dnr MHN 2017-470 

 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 
2017. 

 
Sammanfattning 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och 
hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter 
mars månad och helårsprognos för 2017. 
 
 
Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande:  2017-04-19 
Prognos   2017-04-19 
 

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 
2017. 
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 MHN § 2017/36 

Yttrande över överklagan av kommuns beslut – 
Vittskövle 24:6
Dnr MHN 2016-001813, Vittskövle 24:6 
Lst Diarienr 505-5266-17 

  Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-19.  

Sammanfattning 
Verksamhetsutövaren som bedriver en anmälningspliktig minkuppfödning 
på fastigheten Vittskövle 24:6. Den tidigare verksamhetsutövaren fick ett 
beslut enligt anmälan 2010-12-02 som var förenat med ett antal 
försiktighetsmått bland annat avseende uppsamling av gödsel under burarna. 
Försiktighetsmåttet föreskrev, helt i linje med inlämnade uppgifter från 
verksamheten, att gödseln skulle samlas upp i täta rännor under burarna. 
Bengt Andersson övertog verksamheten och fick ett beslut 2012-06-12 som 
hänvisade till redan beslutade försiktighetsmått, bland annat villkor nr 4 som 
lyder  ” Gödselsystemet i skugghus ska vara utformat så att gödsel som 
faller ned från minkburarna samlas upp i rännor, på gjutna plattor eller på 
annat sätt, så att utlakning av näringsämnen till marken inte kan ske”.   
Verksamheten har trots upprepade påpekanden vid tillsynsbesök inte 
anordnat tät uppsamling av gödseln och hänvisat till att formuleringen 
”annat sätt” ger dem utrymme till att enbart använda halmbädd som 
uppsamling. För att förtydliga vad som gäller har Miljö-och 
hälsoskyddsavdelningen skrivit ett delegationsbeslut (dnr 2016-1813) som 
föreskriver att samtliga burar ska vara försedda med täta anordningar för 
uppsamling av gödsel och urin senast 2017-10-31. Beslutet har överklagats 
till länsstyrelsen och Miljö-och hälsoskyddsnämnden bereds nu möjlighet 
att yttra sig.v som ställs på platsen samt att säkerställa 
avloppsanläggningarnas funktion. 
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Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-19, 
Överklagande   
Beslut om förtydligande av försiktighetsmått  
Anteckningar 2016-11-14 
Skrivelse 2015-06-27 
Skrivelse 2014-06-27   
Utdrag ur anmälan och anteckningar (dnr 2010-1266) 

 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till 
miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-19. 
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 Sammanträdesdatum 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2017-05-11 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
 
 
 
 
 

  

 MHN § 2017/37 
 
 

Fyllnadsval till miljö- och 
hälsoskyddsnämndens alkoholutskott 
Dnr MHN 2017-000759 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer Fredrik Winberg(S) till ledamot i 
alkoholutskottet.  
 
 
Sammanfattning 
Myndighetsområdet serveringstillstånd tillhör miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ansvarsområde. Den 1 januari 2016 delegerade miljö- 
och hälsoskyddsnämnden med stöd av kommunallagen 6 kap. 33 § 
ansvarsområdet till ett alkoholutskott, vilket ska bestå av miljö- och 
hälsoskyddsnämndens ordförande, vice ordförande samt ytterligare en 
ledamot från majoritet. 
 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-24 
 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-24. 
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 Sammanträdesdatum 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2017-05-11 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
 
 
 
 
 

  

 MHN § 2017/38 
 
 

 Remissvar – Gallringsplan för handlingar av 
liten och   kortvarig betydelse 

  Dnr MHN 2017-000721 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-24.  

 
 
Sammanfattning 
Enligt det kommunala arkivreglementet (antaget i KF 2014-10-14 § 158), 
ska varje myndighet (nämnd/styrelse) upprätta en dokumenthanteringsplan 
som beskriver myndighetens handlingar och hur de hanteras, t ex vad som 
ska bevaras, vad som ska gallras (förstöras) och när detta ska göras.  
I verksamheterna förekommer många handlingar/mycket information som 
har liten och kortvarig betydelse och som också måste beskrivas i 
dokumenthanteringsplanerna. För att underlätta hanteringen av denna 
information, är det lämpligt att en kommunövergripande gallringsplan 
fastställs genom beslut i kommunstyrelsen som är arkivmyndighet, och som 
enligt arkivreglementet ska meddela riktlinjer när det gäller 
informationsförvaltning.  
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-24 
 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-24.  
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 Sammanträdesdatum 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2017-05-11 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
 
 
 
 
 

  

 MHN § 2017/39 
 
 

Intern kontroll 2017 
Dnr MHN 2016-000511 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås godkänna redovisningen av 
genomförda kontroller 2017 enligt den intern kontrollplanen 2016/2017.  
 
 
Sammanfattning 
Under januari-april 2017 har kontroller skett enligt den interna kontrollplanen 
2016/2017.  

- Ekonomi 
Brist i rättsäkerheten gällande fakturahantering, inga avvikelser vid kontroll. 

- Personal 
Brister i tillämpning av gällande kollektivavtal, Kontroll 16/17 har genomförts, viss 
förbättring har skett. 

- Upphandling 
Risk att vi inte följer befintliga upphandlingsregler och gör inköp från leverantörer 
vi inte har avtal med.  Arbete med att ta fram en rutin pågår. 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande 2017-04-27 
Intern kontrollplan 
Intern kontrollpunkter HR 
 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås godkänna redovisningen av 
genomförda kontroller 2017 enligt den intern kontrollplanen 2016/2017.  
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 Sammanträdesdatum 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2017-05-11 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
 
 
 
 
 

  

 MHN § 2017/40 

 
 

Yttrande – förslag till detaljplan gällande nytt  
badhus 
Dnr MHN 2017-000655, Näsby 35:47 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrar sig i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-27.  
 
 
Sammanfattning 
Byggnadsnämnden har upprättat ett förslag till detaljplan för del av 
fastigheten Näsby 35:47, vilken ligger söder om högskolan. Detaljplanens 
syfte är att pröva möjligheten att uppföra badhus, bostäder samt kontor. 
Detaljplanen innebär bland annat att ett trädbevuxet område med såväl 
natur- som kulturhistoriska värden tas bort. Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen anser att den tänkta exploateringen istället ska 
göras på sådant sätt att områdets natur- och kulturhistoriska värden bevaras. 
Detta innebär att den tänkta byggnationen måste anpassas efter de 
förekommande värdena, vilket i sin tur leder till en attraktiv miljö för såväl 
boende som besökande. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser även att 
planen i många hänseenden är mycket löst definierad. Bland annat framgår 
det inte av planen hur stora byggnaderna kommer att vara, hur de kommer 
att placeras i området eller hur vägar etc kommer att dras i området. Detta 
leder i sin tur till att viktiga miljöaspekter inte går att bedöma. Detta gäller 
bland annat dagvattenhanteringen i området. Miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen anser därför att planen bör förtydligas avseende 
dessa aspekter. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-04-27 
Planhandlingar: https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-
miljo/detaljplan-och-oversiktsplan/detaljplaner/nasby-3547-nytt-badhus/ 
Karta över planområdet  
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 Sammanträdesdatum 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2017-05-11 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
 
 
 
 
 

  

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden yttrar sig i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-04-27.  
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 Sammanträdesdatum 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2017-05-11 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
 
 
 
 
 

  

 

MHN 2017/ 41 
 
 

 
Information  

 
• Personastatistik första kvartalet 2017 

 
• Information om senaste NKI resultatet 

 
 
 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av informationen. 
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