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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 2019/26 

Anmälan enligt miljöbalken, Maltesholms fisk AB 
Änr MHN 2019/000245 

Beslut 

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får etableras i enlighet med 
vad som angetts i anmälan och förelägger Maltesholms fisk AB, 559176-7396 att iaktta 
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av fiskodlingen på  
Maltesholm 1:5: 

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. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljud-
nivåer. 
- 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 ome-
delbara 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 un-
derlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

5. Hantering av spillvatten och fodermedel skall ske på ett sådant sätt att spill och 
läckage till omgivningen förhindras 

6. Växtnäringsinnehållet (NPK) i gödselvatten och sediment skall analyseras årli-
gen. 

7. Fosfor och kvävegivan får ej överskrida framtagna riktvärden för den aktuella 
grödan 

8. Vattenutbytet från 1 november till den 28 februari får inte överskrida tillgänglig 
lagringskapacitet för spillvatten 

9. Om luktolägenhet för närboende uppstår skall bolaget skyndsamt vidta åtgärder 
för att undanröja orsaken 

10. Verksamheten ska genom regelbundna kontroller förvissa sig om att gällande la-
gar samt kraven enligt de angivna försiktighetsmåtten uppfylls 

 

Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen. 
 
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 (kunskap), 3 (försiktighet), 5 (hushåll-
ning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, 21 (upplysningsskyl-
dighet) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med hänvisning till 27 § i förord-
ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Maltesholms fisk AB, (organisationsnummer 559176-7396) ska betala en avgift 
på 7900kr för 10 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 hänvis-
ning 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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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Sammanfattning 

Maltesholms fisk AB gjorde 2019-02-05 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251) för fiskodling  på fastigheten Maltesholm 1:5. Fisken 
kommer att födas upp i inomhusbassänger och det utbytta vattnet spridas på åker-
mark. Enligt anmälan kommer mer än 1,5 ton och maximalt 40 ton foder att användas 
årligen vilket innebär att verksamheten är anmälningspliktig enligt 3 kap.2§ Miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251).  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att 
säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden 

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får etableras i enlighet med 
vad som angetts i anmälan och förelägger Maltesholms fisk AB, 559176-7396 att iaktta 
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av fiskodlingen på  
Maltesholm 1:5: 

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överrensstämmelse med vad som an-
getts 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 produk-
ter 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 ljud-
nivåer. 
- 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. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar och 
beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett värde överskrids ska ome-
delbara 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 un-
derlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. 

5. Hantering av spillvatten och fodermedel skall ske på ett sådant sätt att spill och 
läckage till omgivningen förhindras 

6. Växtnäringsinnehållet (NPK) i gödselvatten och sediment skall analyseras årli-
gen. 

7. Fosfor och kvävegivan får ej överskrida framtagna riktvärden för den aktuella 
grödan 

8. Vattenutbytet från 1 november till den 28 februari får inte överskrida tillgänglig 
lagringskapacitet för spillvatten 

9. Om luktolägenhet för närboende uppstår skall bolaget skyndsamt vidta åtgärder 
för att undanröja orsaken 

10. Verksamheten ska genom regelbundna kontroller förvissa sig om att gällande 
lagar samt kraven enligt de angivna försiktighetsmåtten uppfylls 

Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen. 
 
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 (kunskap), 3 (försiktighet), 5 (hushåll-
ning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, 21 (upplysningsskyl-
dighet) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med hänvisning till 27 § i förord-
ningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Maltesholms fisk AB, (organisationsnummer 559176-7396) ska betala en avgift 
på 7900kr för 10 timmars handläggningstid av anmälan.  

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04   
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Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvis-
ning 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 tjänsteutlåtande 2019-03-08 
Anmälan enligt miljöbalken  
 

 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 
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MHN § 2019/27 

Anmälan miljöfarlig verksamhet, Monopolet 206:1 AB,  
snustillverkning 
Änr MHN 2019/000288 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Monopolet 206:1 AB, 559141-8107 att iaktta 
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av snustillverkning på Fjäl-
kinge 48:18: 

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. Senast den 30 april 2019 ska bolaget redovisa vilka kemiska produkter som ska 
användas vid diskning av produktionsutrustningen. 

4. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudni-
våer. 
- 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 
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5. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att under-
lätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. 

6. Spillvattnet från produktionen får inte anslutas till spillvattennätet förrän förore-
ningsinnehåll och eventuell rening av spillvattnet har redovisats till miljö- och häl-
soskyddsavdelningen och beslut har erhållits. Framtill dess det är gjort ska vattnet 
samlas upp och omhändertas på annat sätt. Bolaget ska senast den 30 april 2019 
inkomma med en redovisning gällande hur spillvattnet ska samlas upp och omhän-
dertas.  

7. Om luktolägenhet för närliggande verksamheter uppstår skall bolaget skyndsamt 
vidta åtgärder för att undanröja orsaken 

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 (kunskap), 3 (försiktighet), 4 (produkt-
val), 6 (lokalisering), och 26 kap. 9 §, och även 21 (upplysningsskyldighet) och 22 
(undersökningsskyldighet) §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Monopolet 206:1 AB, (person-/organisationsnummer 559141-8107) ska betala 
en avgift på 7900 kr för 10 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 miljöbal-
ken.  

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.  

 

Sammanfattning 

Monopolet 206:1 AB gjorde 2019-02-11 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251) för snustillverkning på fastigheten Fjälkinge 48:18. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att sä-
kerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.  

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Monopolet 206:1 AB, 559141-8107 att iaktta 
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av snustillverkning på Fjäl-
kinge 48:18: 

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. Senast den 30 april 2019 ska bolaget redovisa vilka kemiska produkter som ska 
användas vid diskning av produktionsutrustningen. 

4. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudni-
våer. 
- 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 
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5. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att under-
lätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. 

6. Spillvattnet från produktionen får inte anslutas till spillvattennätet förrän förore-
ningsinnehåll och eventuell rening av spillvattnet har redovisats till miljö- och häl-
soskyddsavdelningen och beslut har erhållits. Framtill dess det är gjort ska vattnet 
samlas upp och omhändertas på annat sätt. Bolaget ska senast den 30 april 2019 
inkomma med en redovisning gällande hur spillvattnet ska samlas upp och omhän-
dertas.  

7. Om luktolägenhet för närliggande verksamheter uppstår skall bolaget skyndsamt 
vidta åtgärder för att undanröja orsaken 

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 (kunskap), 3 (försiktighet), 4 (produkt-
val), 6 (lokalisering), och 26 kap. 9 §, och även 21 (upplysningsskyldighet) och 22 
(undersökningsskyldighet) §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Monopolet 206:1 AB, (person-/organisationsnummer 559141-8107) ska betala 
en avgift på 7900 kr för 10 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 miljöbal-
ken.  

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-03-11 
Anmälan enligt miljöbalken  
Ritning av verksamheten  
Karta  
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MHN § 2019/28 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, Qstar 
Försäljning AB 
Änr MHN 2019/000437 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Qstar Försäljning AB, 556349-
2262 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av verksam-
heten på Staren 21: 

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

2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läck-
age 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 ke-
miska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska för-
varas inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt 
med dem. 

3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvi-
valenta 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. 
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4. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig 
för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. 

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken, 2 kap. 3 och 5 §§, 26 kap. 9 §, och 
med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Qstar Försäljning AB, (person-/organisationsnummer 556349-
2262) ska betala en avgift på 2 765 kronor för 3,5 timmars hand-
läggningstid 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 verksam-
het, kapitel Taxa enligt miljöbalken.  

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det 
överklagas.  

 

Sammanfattning 
Qstar Försäljning AB gjorde 2019-03-07 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) för drivmedelsverksamhet på fas-
tigheten Staren 21. Verksamheten har varit igång i flera år men har tills nu 
legat under gränsen för anmälningsplikt, som baseras på hur mycket driv-
medel som hanteras årligen. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighets-
mått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö 
och hälsa.  
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Qstar Försäljning AB, 556349-
2262 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av verksam-
heten på Staren 21: 

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

2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läck-
age 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 ke-
miska produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska för-
varas inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt 
med dem. 

3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvi-
valenta 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. 
 

4. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig 
för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen. 

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken, 2 kap. 3 och 5 §§, 26 kap. 9 §, och 
med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och häl-
soskydd. 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Qstar Försäljning AB, (person-/organisationsnummer 556349-
2262) ska betala en avgift på 2 765 kronor för 3,5 timmars hand-
läggningstid 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 verksam-
het, kapitel Taxa enligt miljöbalken.  

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det 
överklagas.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-03-12 
Anmälan enligt miljöbalken  
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 2019/29 

Ansökan om tillstånd för Kristianstads krematorium 
Änr MHN 2017/000769 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälso-
skyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-03-13.  

 
Sammanfattning 

Kristianstads Pastorat har hos länsstyrelsen ansökt om fortsatt och utökad kremato-
rieverksamhet. Eftersom Kristianstad och närliggande kommuner har en befolk-
ningstillväxt kombinerat med en ökad andel kremerade finns nu ett större behov att 
genomföra fler kremeringar. Verksamheten ansöker därför om en utökning i första 
hand utan begränsning i antalet kremeringar, i andra hand begränsning till 9 000 
kremeringar över en treårsperiod och i tredje hand begränsad till 3 000 kremeringar 
per år.   

Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker ansökan men anser att några av de 
villkor som föreslås av bolaget ska ändra lydelse och i viss mån skärpas. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden anser även att antalet tillåtna kremeringar ska fastslås.  Om 
utan begränsning tillåts kan fler ugnar installeras vilket ökar miljöpåverkan ytterli-
gare. Då arbetstiden och antalet sökta ugnarna utgör begränsningen för antalet 
kremeringar bör andra eller tredjehands alternativet beslutas som tillståndsgräns.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälso-
skyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-03-13.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-03-13  
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 2019/30 

Handlingsplan miljö- och hälsoskyddsnämndens arbete  
med förorenade områden i Kristianstads kommun under  
perioden 2019-2021 
Änr MHN 2019/000495 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och hälsoskyddsavdelning-
ens förslag till handlingsplan för arbetet med förorenade områden under perioden 
2019-2021.  

 
Sammanfattning 

Arbetet med förorenade områden är en viktig del av att uppfylla miljömålet Giftfri 
miljö.  Det krävs ett mer strategiskt arbete med förorenade områden och då särskilt 
med egeninitierad tillsyn av prioriterade förorenade områden för att kunna uppnå den 
övergripande målsättningen.  

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har därför tagit fram ett förslag på en handlingsplan 
för hur arbetet med förorenade områden ska bedrivas under 2019-2021.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och hälsoskyddsavdelning-
ens förslag till handlingsplan för arbetet med förorenade områden under perioden 
2019-2021.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till handlingsplan för miljö- och hälso-
skyddsnämndens arbete med förorenade områden under perioden 2019-2021 (2019-
03-15). 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04 

   Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur 

MHN § 2019/31 

Miljöpris 2018 
Änr MHN ALL 2019/460 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tilldela Olle Wennberg
kommunens miljöpris för år 2018.

Sammanfattning 

Kristianstads kommun delar sedan 1992 ut ett årligt miljöpris på 10.000 kronor.  
Miljöpristagaren utses av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljöpriset ska delas ut till 
den person eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en för Kristian-
stads kommun betydelsefull insats inom miljöområdet. Priset kan även tilldelas ett fö-
retag, en organisation, en förening eller en skolklass. 

Olle Wennberg har under många år på eget initiativ arbetat med att dokumentera, be-
vara och utveckla värdena i ett av kommunens mest värdefulla naturområden,  
Gyetorpskärret. Gyetorpskärret är ett kustnära rikkärr som är beläget på gränsen till 
Bromölla kommun. Rikkärren hyser en mycket rik biologisk mångfald med förekomst 
av många hotade arter av både kärlväxter, mossor, svampar, skalbaggar, snäckor och 
fjärilar. På många platser har dock upphörd hävd och åtgärder som dikning förändrat 
de förekommande värdena, vilket lett till att naturtypen är på stark tillbakagång. De 
in-satser som Olle Wennberg gjort i området har spelat en mycket stor roll för 
bevarandet av värdena i Gyetorpskärret. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden 
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tilldela Olle Wennberg

kommunens miljöpris för år 2018.

Beslutsunderlag 
Miljö - och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-03
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04 

   Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur 

MHN § 2019/32 

Intern kontrollplan 2019-2020 
Änr MHN 2019/000378 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsplan och organisation för in-
tern kontroll 2019/2020

Sammanfattning 

Arbetet med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll på plats pågår. Det 
är ett omfattande arbete som kräver att vi identifierar, riskbedömer och doku-
menterar våra huvud- och delprocesser, samt att dessa uppdateras årligen. För-
valtningen har tagit fram detaljerad risk- och kontrollplan för 2019/2020. Denna 
baseras på riskanalys av pågående processarbete. Testning sker under perioden 
maj 2019 till april 2020. Delrapportering om aktuell status sker till miljö- och häl-
soskyddsnämnden under hösten 2019 samt slutrapportering under våren 2020. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och häl-
soskyddsnämnden 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsplan och organisation för in-
tern kontroll 2019/2020.

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-03-20 
Intern kontrollplan 2019/2020 
Kommungemensamt kontrollområde: Arbetsmiljö/hälsofrämjande arbete/  reha-
bilitering 
Kommungemensamt kontrollområde: Upphandling/inköpsstyrning 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04 

   Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur 

MHN § 2019/33 

Ekonoimsk prognos/rapport tom februari 2019 
Änr MHN 2019/000379 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2019.

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsnämndens verk-
samhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter februari månad och helårspro-
gnos för 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för februari 2019.

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande: 2019-03-05 
Prognos 2019-03-05 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04 

   Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur 

MHN § 2019/34 

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens 
taxor 
Änr MHN 2019/000390 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Föreslå kommunfullmäktige 

Att fastställa förslag till revidering av taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens 
prövning och tillsyn enligt lag om tobak och liknande produkter med stöd av 8 kap, 
enligt av miljö- och hälsoskyddsnämndens reviderade bilagor till förvaltningens 
tjänsteutlåtande, att gälla från den 1 juli 2019.  

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar för egen del 

Att ändra i förslag till taxa enligt lag om tobak och likande produkter § 3 avgift för 
ny ansökan om försäljningstillstånd till att lyda enligt följande: 
 ”För provningen av ansökan om försäljningstillstånd av tobak och liknande pro-
dukter som gäller tillsvidare, enligt 5 kap. 1 § lag om tobak och likande produkter, 
tas en handläggningsavgift motsvarande 7 timmars handläggningstid. Sökande ska 
betala avgift för prövning för varje försäljningsställe som ansökan avser, och ska betala 
avgift för prövning även om ansökan avslås eller avvisas.” I övrigt beslutas enligt för-
valtningens förslag. 

Sammanfattning 

En ny lag om tobak och liknande produkter börjar gälla från 1 juli, då nuvarande 
tobakslag och lag om elektroniska cigaretter upphävs. Taxan behöver revideras, 
bl.a. gällande en ny avgift för prövning av försäljning, då ny tillståndsplikt införs i 
lagstiftningen. 
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04 

    Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag 
till revidering av taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn 
enligt lag om tobak och liknande produkter med stöd av 8 kap, enligt bilagor till 
förvaltningens tjänsteutlåtande, att gälla från den 1 juli 2019.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-02-28 
Inledande bestämmelser till Kristianstads kommuns taxa för miljö- och hälso-
skyddsnämndens verksamhet  
Taxa för tobak och liknande produkter  
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Sammanträdesdatum 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-04-04 

   Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur 

MHN § 2019/35 

Informationer 

• Uppföljning av avfallshantering

• Rapportering av Vattenmyndighetens åtgärdsprogram

• Tillsyn av rökcaféer

• Resultat av kontrollköp av tobak och folköl

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av
informationen.

_________________________ 
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