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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-05-09  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 36 

Delgivningar 
   

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna delgiv-
ningar. 

 

1. Mark- och miljödomstolen, DOM, 2019-04-02, avslår ansökan om tillstånd till 
täkt- och vattenverksamhet samt återvinningsverksamhet på  fastigheterna 
Hörröd 10:17 och 11:15.  

2. Länsstyrelsen Skåne, BESLUT, 2019-02-08, avvisar överklagandena av miljö- 
och hälsoskyddsnämnden beslut om att inte vidta ytterligare tillsynsåtgärder 
med hänsyn till klagomål på verksamhetsutövarens redovisning av i tillstånd 
reglerad efterföljande kontroller av ljudnivå från Höge Vägs vindkrafts- 
anläggning, inom fastigheterna Maltesholm 1:5  och Kungsoran 3:1 för verk-
samhetsåret 2017. 

3. Kommunfullmäktige, BESLUT, 2019-03-12, om yttrande till mark- och miljö-
domstolen avseende ansökan om ändringstillstånd för Taggen Vindpark i Ha-
nöbukten.             

4. Kommunfullmäktige, BESLUT, 2019-03-12, reviderade arvodesbestämmelser 
för förtroendevald att gälla from 2019-03-13. 

5. Kommunstyrelsen, BESLUT, 2019-02-13, styrkort 2019 för strategisk färdplan 
2020. 

6. Kommunstyrelsen, BESLUT, 2019-03-20, om reduktionsfiske i  
Råbelövssjön och Oppmannasjön. 

7. Kommunstyrelsen, BESLUT, 2019-03-20, val av ledamot till Helgeåns vatten-
råd. 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-05-09  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 37 

Redovisning av delegeringsbeslut 
   

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 
av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-02-
01 till 2019-03-13 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under 
tiden 2019-02-01 till och med 2019-03-31. 

 

Sammanfattning 

Redovisning av gjorda delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen 2019-02-01 till 2019-03-13 och delegerade alkoholhandläggnings-
beslut under tiden 2019-02-01 till och med 2019-03-31. 

 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delege-
ringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-02-01 till 
2019-03-13 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 
2019-02-01 till och med 2019-03-31. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av gjorda delegeringsbeslut 
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MHN § 38 

Föreläggande av miljöteknisk markundersökning 
f.d Bökestorps skrot
Änr MHN MIL.2017/2090 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger tidigare verksamhetsutövare till  
Bökestorp skrot och bildemontering att utföra följande inom fastigheterna  
Bökestorp 3:13 och 3:14 i Kristianstads kommun: 

1. Senast 2019-08-15 inkomma till miljö- och hälsoskyddsavdelningen med för-
slag till provtagningsplan för miljöteknisk undersökning avseende mark,
grundvatten och, vid föroreningsindikation, byggnad. Vid utformning av prov-
tagningsplanen ska följande beaktas:

a. Provtagningen ska riktas mot misstänkta hotspots där miljöfarliga
ämnen har hanterats men även klarlägga föroreningsnivåer på t ex
ytor där bilar stått uppställda.

b. Risken för föroreningsspridning.

c. Proverna ska åtminstone analyseras med avseende på följande
branschtypiska föroreningar: petroleumprodukter, tungmetaller
inkl. kvicksilver, klorerade lösningsmedel, PAH och PCB.

d. Analyser ska utföras enligt standardiserade metoder. Endast labo-
ratorier som är ackrediterade för de tillämpade metoderna får anli-
tas.

e. Grundvattenrör ska installeras för att klarlägga vattnets ström-
ningsriktning och eventuell föroreningsspridning.

f. Undersökningen ska planeras och genomföras i enlighet med SGF:s
fälthandbok, rapport 2:2013.
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g. Det ska framgå av planen vem som ska utföra undersökningen och
preliminär tidsplan.

2. Att utföra den miljötekniska undersökningen efter att provtagningsplanen
godkänts av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

3. Att rapportera resultatet av den miljötekniska undersökningen till miljö- och
hälsoskyddsavdelningen senast 3 månader efter att provtagningsplanen god-
känts. Rapporten ska innehålla:

a. Beskrivning av undersökningens genomförande
beskrivning av utförda fältarbeten, jordlagerföljd i provgro-
par/borrningar, mät- och analysresultat, provpunkters läge samt
avvägda grundvattennivåer

b. Beskrivning av föroreningssituationen
föroreningarnas utbredning, en samlad redovisning av förore-
ningsbilden samt redovisning av hur föroreningarna sprids inom
den aktuella fastigheten. Eventuellt gjorda antaganden samt osä-
kerheter i underlaget ska redovisas. I tillämpliga delar ska materi-
alet presenteras på tydligt kartunderlag

c. Riskbedömning
Samlad riskbedömning som sammanväger exponeringsvägar,
miljö- och hälsoeffekter

d. Bedömt behov av riskreduktion

Beslutet tas med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ miljöbalken. 

Sammanfattning 

Länsstyrelsen har 1999 (reviderad 2012) inventerat fastigheterna Bökestorp 
3:13 och 3:14 med avseende på förorenade områden. Under ca 30 års tid har det 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (5) 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-05-09 

    Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur 

bedrivits skrotverksamhet på fastigheterna. I en samlad riskbedömning har fas-
tigheterna placerats i riskklass 2 vilket innebär stor risk för negativ påverkan 
från föroreningar på människors hälsa och på miljön. 

2012 gjorde miljö- och hälsoskyddsavdelningen en ansvarsutredning och kom 
fram till att f d verksamhetsutövare, har ett ansvar för att avhjälpa en eventuell 
föroreningsskada. 

Inledningsvis måste en miljöteknisk markundersökning genomföras i syfte att 
ut-reda om fastigheterna är förorenade och om det finns risk att eventuella 
förore-ningar sprids vidare i omgivningen. 

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger tidigare verksamhetsutövare till  
Bökestorp skrot och bildemontering att utföra följande inom fastigheterna  
Bökestorp 3:13 och 3:14 i Kristianstads kommun: 

4. Senast 2019-08-15 inkomma till miljö- och hälsoskyddsavdelningen med för-
slag till provtagningsplan för miljöteknisk undersökning avseende mark,
grundvatten och, vid föroreningsindikation, byggnad. Vid utformning av prov-
tagningsplanen ska följande beaktas:

a. Provtagningen ska riktas mot misstänkta hotspots där miljöfarliga
ämnen har hanterats men även klarlägga föroreningsnivåer på t ex
ytor där bilar stått uppställda.

b. Risken för föroreningsspridning.

c. Proverna ska åtminstone analyseras med avseende på följande
branschtypiska föroreningar: petroleumprodukter, tungmetaller
inkl. kvicksilver, klorerade lösningsmedel, PAH och PCB.

d. Analyser ska utföras enligt standardiserade metoder. Endast labo-
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ratorier som är ackrediterade för de tillämpade metoderna får anli-
tas. 

e. Grundvattenrör ska installeras för att klarlägga vattnets ström-
ningsriktning och eventuell föroreningsspridning.

f. Undersökningen ska planeras och genomföras i enlighet med SGF:s
fälthandbok, rapport 2:2013.

g. Det ska framgå av planen vem som ska utföra undersökningen och
preliminär tidsplan.

5. Att utföra den miljötekniska undersökningen efter att provtagningsplanen
godkänts av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

6. Att rapportera resultatet av den miljötekniska undersökningen till miljö- och
hälsoskyddsavdelningen senast 3 månader efter att provtagningsplanen god-
känts. Rapporten ska innehålla:

a. Beskrivning av undersökningens genomförande
beskrivning av utförda fältarbeten, jordlagerföljd i provgro-
par/borrningar, mät- och analysresultat, provpunkters läge samt
avvägda grundvattennivåer

b. Beskrivning av föroreningssituationen
föroreningarnas utbredning, en samlad redovisning av förore-
ningsbilden samt redovisning av hur föroreningarna sprids inom
den aktuella fastigheten. Eventuellt gjorda antaganden samt osä-
kerheter i underlaget ska redovisas. I tillämpliga delar ska materi-
alet presenteras på tydligt kartunderlag

c. Riskbedömning
Samlad riskbedömning som sammanväger exponeringsvägar,
miljö- och hälsoeffekter

d. Bedömt behov av riskreduktion

Beslutet tas med stöd av 26 kap. 9, 21 och 22 §§ miljöbalken. 
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Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-26 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-05-09 

   Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur 

MHN § 39 

Yttrande om grundvattenuttag för Kristianstads 
kommuns dricksvattenuttag 
Änr MHN VATTE.2019/621 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-26 med en justering 
att maximalt dygnsuttag ska regleras. 

Sammanfattning 

Kristianstads kommun ansöker om tillstånd för utökad grundvattenbort-
ledning för dricksvattenändamål ur 15 befintliga och 5 nya brunnar, samt 
lagligförklaring av 10 uttagsbrunnar. Uttaget av grundvatten är i huvudsak 
för dricksvattenförsörjning via det centrala vattenverket i Kristianstad. 
Idag försörjs ca 57 000 invånare av dricksvatten från vattenverket. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-26.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-26 
Ansökan  
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MHN § 40 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet. från U till C, Qstar 
Försäljning AB 
Änr MHN MIL.2019/502 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Qstar Försäljning AB, 556349-2262 att 
iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av verksamheten på Everöd 
18:78: 

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
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.

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 hänvis-
ning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 
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Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
• Qstar Försäljning AB, (person-/organisationsnummer 556349-2262) ska

betala en avgift på2 765 kronor för 3,5 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 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. 

Sammanfattning 
Qstar Försäljning AB gjorde 2019-03-18 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) för drivmedelsverksamhet på fastigheten 
Everöd 18:78. Verksamheten har varit igång i flera år men har tills nu legat under 
gränsen för anmälningsplikt, som baseras på hur mycket drivmedel som hanteras årli-
gen. 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 förelägger Qstar Försäljning AB, 556349-2262 att 
iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av verksamheten på Everöd 
18:78: 

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
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
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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 hänvis-
ning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
• Qstar Försäljning AB, (person-/organisationsnummer 556349-2262) ska

betala en avgift på2 765 kronor för 3,5 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 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 2019-04-10 
Anmälan enligt miljöbalken  



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-05-09 

   Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur 

MHN § 41 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, fiskodling, Vanne-
berga 60:1 
Änr MHN LANT.2019/682 

Beslut 

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får etableras i enlighet 
med vad som angetts i anmälan och förelägger Fiskuppfödning 1 AB, 559187-2758 
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av fiskod-
lingen på Vanneberga 60:1. 

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. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekviva-
lenta 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 emissions-
mätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om 
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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. 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
årligen.

7. Fosfor och kvävegivan får ej överskrida framtagna riktvärden för den ak-
tuella grödan

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

9. Om luktolägenhet för närboende uppstår skall bolaget skyndsamt vidta åt-
gärder för att undanröja orsaker.

10. Verksamheten ska genom regelbundna kontroller förvissa sig om att gäl-
lande 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 
(hushållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, 21 
(upplysningsskyldighet) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med hänvis-
ning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Fiskuppfödning 1 AB, (organisationsnummer 559187-2758) ska betala
en avgift på 3950 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, kapi-
tel Taxa enligt miljöbalken. 
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Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det över-
klagas. 

Sammanfattning 

Fiskuppfödning 1 AB gjorde 2019-03-13 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljö-
prövningsförordningen (2013:251) för fiskodling på fastigheten Vanneberga 60:1. 
Fisken kommer att födas upp i inomhusbassänger och det utbytta vattnet spridas 
på åkermark. 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§ Miljöprövningsförordningen (2013:251). 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighets-
mått 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 Fiskuppfödning 1 AB, 559187-2758 
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av fiskod-
lingen på Vanneberga 60:1. 

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 
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sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem. 

3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekviva-
lenta 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 emissions-
mätningar 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. 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
årligen.

7. Fosfor och kvävegivan får ej överskrida framtagna riktvärden för den ak-
tuella grödan

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

9. Om luktolägenhet för närboende uppstår skall bolaget skyndsamt vidta åt-
gärder för att undanröja orsaker.

10. Verksamheten ska genom regelbundna kontroller förvissa sig om att gäl-
lande 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 
(hushållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, 21 
(upplysningsskyldighet) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med hänvis-
ning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
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• Fiskuppfödning 1 AB, (organisationsnummer 559187-2758) ska betala
en avgift på 3950 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 över-
klagas. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-23 
Anmälan enligt miljöbalken 
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MHN § 42 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, fiskodling, Ön-
nestad 105:1 
Änr MHN.LANT. 2019/684 

Beslut 
Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får etable-
ras i enlighet med vad som angetts i anmälan och förelägger Fiskupp-
födning 2 AB, 559187-2519 att iaktta följande försiktighetsmått i sam-
band med etablering och drift av fiskodlingen på Önnestad 105:1: 

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. Förva-
ring 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
förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kon-
takt 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 natte-
tid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.

Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emiss-
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ionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostä-
der. 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. Hantering av spillvatten och fodermedel skall ske på ett sådant
sätt att spill och läckage till omgivningen förhindras
Växtnäringsinnehållet (NPK) i gödselvatten och sediment skall
analyseras årligen.

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

7. Vattenutbytet från 1 november till den 28 februari får inte över-
skrida tillgänglig lagringskapacitet för spillvatten

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

9. Verksamheten ska genom regelbundna kontroller förvissa sig om
att gällande lagar samt kraven enligt de angivna försiktighetsmåt-
ten uppfylls

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 (kunskap), 3 (försik-
tighet), 5(hushållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 
26 kap. 9 §, 21 (upplysningsskyldighet) och 22 (undersökningsskyl-
dighet) §§ och med hänvisning till 27§ i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
• Fiskuppfödning 2 AB, (organisationsnummer 559187-2519) ska betala

en avgift på 3950 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. 
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Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det över-
klagas. 

Sammanfattning 

Fiskuppfödning 2 AB gjorde 2019-03-13 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § mil-
jöprövningsförordningen (2013:251) för fiskodling på fastigheten Önnestad 
105:1 Fisken kommer att födas upp i inomhusbassänger och det utbytta vattnet 
spridas på åkermark. Enligt anmälan kommer mer än 1,5 ton och maximalt 40 
ton foder att användas årligen vilket innebär att verksamheten är anmälnings-
pliktig enligt 3 kap.2§ Miljöprövningsförordningen (2013:251). 

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och häl-
soskyddsnämnden 
Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får etable-
ras i enlighet med vad som angetts i anmälan och förelägger Fiskupp-
födning 2 AB, 559187-2519 att iaktta följande försiktighetsmått i sam-
band med etablering och drift av fiskodlingen på Önnestad 105:1: 

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. Förva-
ring 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
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förvaras inlåst på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kon-
takt 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 natte-
tid klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.

Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emiss-
ionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostä-
der. 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. Hantering av spillvatten och fodermedel skall ske på ett sådant
sätt att spill och läckage till omgivningen förhindras
Växtnäringsinnehållet (NPK) i gödselvatten och sediment skall
analyseras årligen.

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

7. Vattenutbytet från 1 november till den 28 februari får inte över-
skrida tillgänglig lagringskapacitet för spillvatten

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

9. Verksamheten ska genom regelbundna kontroller förvissa sig om
att gällande lagar samt kraven enligt de angivna försiktighetsmåt-
ten uppfylls

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 (kunskap), 3 (försik-
tighet), 5(hushållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 
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26 kap. 9 §, 21 (upplysningsskyldighet) och 22 (undersökningsskyl-
dighet) §§ och med hänvisning till 27§ i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
• Fiskuppfödning 2 AB, (organisationsnummer 559187-2519) ska betala

en avgift på 3950 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 över-
klagas. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-23 
Anmälan enligt miljöbalken 
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MHN § 43 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, fiskodling, Karsholm 
Änr LANT.MHN 2019/687 

Beslut 
Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får etableras i enlighet 
med vad som angetts i anmälan och förelägger Fiskuppfödning 3 AB, 559187-2527 
 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av 
fiskodlingen på Karsholm 1:4: 

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 ekviva-
lenta 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 emissionsmät-
ningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett 
värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att vär-
det kan klaras. 

4. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för
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att underlätta 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 analyse-

ras årligen.
7. Fosfor och kvävegivan får ej överskrida framtagna riktvärden för den ak-

tuella 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 gäl-

lande 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(hus-
hållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, 21 (upplys-
ningsskyldighet) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med hänvisning till 27§ 
i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Fiskuppfödning 3 AB, (organisationsnummer 559187-2527) ska be-
tala en avgift på 3950 kr för 5 timmars handläggningstid av anmä-
lan.

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hän-
visning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa 
enligt miljöbalken. 
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Sammanfattning 

Fiskuppfödning 3 AB gjorde 2019-03-13 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljö-
prövningsförordningen (2013:251) för fiskodling på fastigheten Karsholm 1:4. 
Fisken kommer att födas upp i inomhusbassänger och det utbytta vattnet spridas 
på åkermark. 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§ Miljöprövningsförordningen (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 Fiskuppfödning 3 AB, 559187-2527 att 
iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av fiskodlingen  
på Karsholm 1:4: 

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 ekviva-
lenta 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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Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissions-
mätningar 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. 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 analyse-
ras årligen.

7. Fosfor och kvävegivan får ej överskrida framtagna riktvärden för den ak-
tuella 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 gäl-
lande 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(hus-
hållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, 21 (upplys-
ningsskyldighet) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med hänvisning till 27§ 
i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Fiskuppfödning 3 AB, (organisationsnummer 559187-2527) ska be-
tala en avgift på 3950 kr för 5 timmars handläggningstid av anmä-
lan.

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hän-
visning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa 
enligt miljöbalken. 
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Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-23 
Anmälan enligt miljöbalken 
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MHN § 44 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet, fiskodling, 
Nyboholm 2:2 
Änr MHN LANT.2019/676 

Beslut 

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får etableras i enlighet med 
vad som angetts i anmälan och förelägger Fiskuppfödning 4 AB (559187-2533) att iaktta 
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av fiskodlingen på  
Nyboholm 2:2: 

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 pro-
dukter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på så-
dant 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.

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. 
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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. 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 ak-
tuella grödan

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

9. Om luktolägenhet för närboende uppstår skall bolaget skyndsamt vidta åtgär-
der 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 (upplysningsskyldig-
het) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Fiskuppfödning 4 AB (organisationsnr 559187-2533) ska betala en avgift på
3950 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 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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Sammanfattning 

Fiskuppfödning 4 AB gjorde 2019-03-14 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251) för fiskodling på fastigheten Nyboholm 2:2. Fisken kom-
mer att födas upp i inomhusbassänger och det utbytta vattnet spridas på åkermark. En-
ligt anmälan kommer mer än 1,5 ton och maximalt 40 ton foder att användas årligen vil-
ket innebär att verksamheten är anmälningspliktig enligt 3 kap.2§ Miljöprövningsförord-
ningen (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 hälsoskydds-
nämnden 

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får etableras i enlighet med 
vad som angetts i anmälan och förelägger Fiskuppfödning 4 AB (559187-2533) att iaktta 
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av fiskodlingen på  
Nyboholm 2:2: 

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 pro-
dukter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på så-
dant 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
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- 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. 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 ak-
tuella grödan

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

9. Om luktolägenhet för närboende uppstår skall bolaget skyndsamt vidta åtgär-
der 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 (upplysningsskyldig-
het) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Fiskuppfödning 4 AB (organisationsnr 559187-2533) ska betala en avgift på
3950 kr för 5 timmars handläggningstid av anmälan.
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• 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. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-23 
Anmälan enligt miljöbalken 
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MHN § 45 

Anmälan om uppodling av annan mark än åkermark, 
Tollarp 9:63 
Änr MHN LANT.2019/958 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger fastighetsägaren, att iaktta följande 
försiktighetsmått i samband med uppodling av annan mark än åkermark på 
fastigheten Tollarp 9:63: 

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § med hänvisning till 27 § i för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Fastighetsägaren ska betala en avgift på 1580 kr för 2 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.  

Sammanfattning 

Fastighetsägarengjorde 2019-04-18 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) för uppodling av annan mark än 
åkermark på fastigheten Tollarp 9:63. För det aktuella området som i dagsläget 
består av yngre självsådd lövskog och blandskog har inga fynd av skyddsvärda 
arter påträffats enligt artportalen. Miljö-och hälsoskyddsnämnden föreslås be-
sluta att åtgärden ska utföras i huvudsaklig överrensstämmelse med vad som 
angetts i anmälan. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och häl-
soskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger fastighetsägaren, att iaktta följande 
försiktighetsmått i samband med uppodling av annan mark än åkermark på 
fastigheten Tollarp 9:63: 

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 26 kap. 9 § med hänvisning till 27 § i för-
ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• Fastighetsägaren ska be-tala en avgift på 1580 kr för 2 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.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-24 
Anmälan enligt miljöbalken 
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MHN § 46 

Anmälan om ändring av anmälningspliktig verksamhet, 
Önnestad 39:2 
Änr MHN LANT.2019/442 

Beslut 

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får bedrivas i enlighet med vad 
som angetts i anmälan och förelägger Gård 39 AB org nr: 559176-8287 att iaktta följande 
försiktighetsmått i samband med drift av djurhållningen på fastigheten Önnestad 39:2: 

1. Verksamheten ska huvudsakligen drivas enligt det som står i anmälan om
inte något annat framgår av detta beslut.

2. Hantering av stallgödsel och fodermedel ska ske på ett sådant sätt att spill
och läckage till omgivningen förhindras.

3. Tillfälliga upplag direkt på mark, så kallad stukaläggning, av fastgödsel och
liknande får bara förekomma mellan 15 februari – 31 oktober. Stukan får
bara läggas upp på det fält där spridningen ska ske. Liggtiden får inte över-
stiga tre veckor från utgödslingsdatum. Upplaget/stukan ska placeras på
plan, torr och tät mark, så att ingen utlakning kan ske vid kraftig nederbörd.
Avståndet till närmaste bostad, vattentäkt, dagvattenbrunn, dike eller annat
vattendrag ska vara minst 150 meter.

4. Innehållet i växtnäring (N, P, K) och torrsubstans i gödseln ska årligen
bestämmas genom analys eller balansräkning.

5. En växtnäringsbalans ska upprättas vart femte år.
6. 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 utformad så att regnvatten inte ansamlas.

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

8. Verksamhetens egenkontroll ska uppdateras utifrån de förändringar som an-
mälts. Därefter ska egenkontrollen uppdateras årligen eller då föränd-ringar
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sker i verksamheten. Egenkontrollen ska kunna redovisas för miljö- och häl-
soskyddsnämnden när den efterfrågas. 

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

10. Om verksamheten upphör ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen i god tid före nedläggningen.

Detta beslut ersätter tidigare beslut om anmälan enligt miljöbalken avseende Ön-
nestad 39:2. 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap 2 (kunskap), 3 (försiktighet), 5 (hus-
hållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, och med 
hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar också att: 

• Fastighetsägaren ska betala en avgift för anmälan på 3950kr för 5 
timmars tillsynstid.

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet om avgift 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. 

Jäv 
Ulf Persson (C) deltar inte i ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning 

Av anmälan och befintlig dokumentation framgår att den befintliga verksamhet 
på Önnestad 39:1 övergår i ett nybildat bolag. Aktuella förändringar är att ett 
nytt tillväxtstall kommer att uppföras mellan de befintliga stallarna i enlighet 
med bifogad situationsplan. 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (4) 

Sammanträdesdatum 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-05-09 

    Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur 

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

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får bedrivas i enlighet med vad 
som angetts i anmälan och förelägger Gård 39 AB org nr: 559176-8287 att iaktta följande 
försiktighetsmått i samband med drift av djurhållningen på fastigheten Önnestad 39:2: 

1. Verksamheten ska huvudsakligen drivas enligt det som står i anmälan om
inte något annat framgår av detta beslut.

2. Hantering av stallgödsel och fodermedel ska ske på ett sådant sätt att spill
och läckage till omgivningen förhindras.

3. Tillfälliga upplag direkt på mark, så kallad stukaläggning, av fastgödsel och
liknande får bara förekomma mellan 15 februari – 31 oktober. Stukan får
bara läggas upp på det fält där spridningen ska ske. Liggtiden får inte över-
stiga tre veckor från utgödslingsdatum. Upplaget/stukan ska placeras på
plan, torr och tät mark, så att ingen utlakning kan ske vid kraftig nederbörd.
Avståndet till närmaste bostad, vattentäkt, dagvattenbrunn, dike eller annat
vattendrag ska vara minst 150 meter.

4. Innehållet i växtnäring (N, P, K) och torrsubstans i gödseln ska årligen
bestämmas genom analys eller balansräkning.

5. En växtnäringsbalans ska upprättas vart femte år.
6. 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 utformad så att regnvatten inte ansamlas.

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

8. Verksamhetens egenkontroll ska uppdateras utifrån de förändringar som an-
mälts. Därefter ska egenkontrollen uppdateras årligen eller då föränd-ringar
sker i verksamheten. Egenkontrollen ska kunna redovisas för miljö- och häl-
soskyddsnämnden när den efterfrågas.

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

10. Om verksamheten upphör ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen i god tid före nedläggningen.
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Detta beslut ersätter tidigare beslut om anmälan enligt miljöbalken avseende Ön-
nestad 39:2. 

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap 2 (kunskap), 3 (försiktighet), 5 (hus-
hållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, och med 
hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar också att: 

• Fastighetsägaren ska betala en avgift för anmälan på 3950kr för 5 
timmars tillsynstid.

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet om avgift 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. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-23 
Anmälan enligt miljöbalken 
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MHN § 47 

Anmälan om återvinning av avfall för 
anläggningsändamål, JKN Entreprenad AB 
Änr MHN MIL.2019/1059 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger JKN Entreprenad AB, (556798-1088) 
att genomföra följande försiktighetsmått och beakta följande krav vid återvinning 
av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Assaretorp 1:37 i Kristianstads 
kommun: 

1. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska verksamheten i huvud-
sak genomföras i enlighet med de uppgifter som har lämnats i anmälan
eller vad JKN Entreprenad AB i övrigt utlovat i ärendet.

2. Fyllnadsmassorna ska vara väl utsorterade från övriga komponenter, till
exempel järnskrot, kablar, isolermaterial eller liknande.

3. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kontaktas om det blir aktuellt
med en förändrad användning av massorna. Kontakten ska ske i god tid
innan förändringen utförs.

Beslutet tas med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. 

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• JKN Entreprenad AB, (person-/organisationsnummer 556798-1088) ska
betala en tillsynsavgift på 4740 kr för 6 timmars tillsynstid.

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet om avgift tas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 § och 
med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Av-
giftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det 
överklagas.  
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Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen fick 2018-05-29 en anmälan enligt 9 kap 6 § 
miljöbalken om uppläggning av avfall för anläggningsändamål inom fastigheten 
Assaretorp 1:37 i Kristianstads kommun. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 
inväntat klartecken från Plan- och bygglovsavdelningen avseende bygglov för 
verksamheten, varpå handläggning inte kunnat utföras mer skyndsamt.  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och häl-
soskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger JKN Entreprenad AB, (556798-1088) 
att genomföra följande försiktighetsmått och beakta följande krav vid 
återvinning av avfall för anläggningsändamål på fastigheten Assaretorp 1:37 i 
Kristianstads kommun:

1. Om inte annat följer av nedanstående punkter ska versksamheten i 
huvudsak genomföras i enlighet med de uppgifter som har lämnats i 
anmälan eller vad JKN Entreprenad AB i övrigt utlovat i ärendet.

2. Fyllnadsmassorna ska vara väl utsorterade från övriga komponenter, till 
exempel järnskrot, kablar, isolermaterial eller liknande.

3. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ska kontaktas om det blir aktuellt med 
en förändrad användning av massorna. Kontakten ska ske i god tid innan 
förändringen utförs.

Beslutet tas med stöd av 26 kap. 9 § och 2 kap. 3 § miljöbalken. 

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

• JKN Entreprenad AB, (person-/organisationsnummer 556798-1088) ska
betala en tillsynsavgift på 4740 kr för 6 timmars tillsynstid.

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet om avgift tas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 § och 
med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet. Av-
giftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överkla-
gas.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 
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MHN § 48 

Tillsyn, utformning och drift av Centrala reningsverket, 
villkor nr 4 
Änr MHN MIL.2019/927 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar gällande Kristianstads kommun, 
212000-0951, som verksamhetsutövare av det Centrala Reningsverket i  
Kristianstad att: 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått tillräcklig information om
utformningen och driften av reningsverket under byggnadstiden för
att villkor nr 4 i tillstånd daterat 2018-07-05, länsstyrelsens
dnr 551-17051-2015, ska anses vara uppfyllt så att arbetet kan
påbörjas.

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar till handläggarna på miljö- och
hälsoskyddsavdelningen att fatta rutinartade beslut i den fortsatta hand-
läggningen gällande utformningen och driften av Centrala Reningsverket i
Kristianstad under byggnadstiden.

Sammanfattning 

Kristianstads kommun erhöll den 5 juli 2018 tillstånd för befintlig och utökad 
verksamhet vid Centrala Reningsverket i Kristianstad. Villkor nr 4 i tillståndet ly-
der: "Den närmare utformningen av verket samt drift under byggnadstiden ska 
redovisas till tillsynsmyndigheten senast tre månader innan arbetet påbörjas."  
Ändringen av verket omfattar nio olika delar av verket som ska byggas om eller 
byggas nytt. C4 Teknik har den 3 april 2019 till miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen inkommit med en skriftlig processbeskrivning av ombyggnationen av ver-
ket, projekteringsplan och ritningar över de delar som ska byggas om eller nytt. 
C4 Teknik har dessförinnan vid några möten informerat miljö- och hälsoskydds-
avdelningen om ombyggnationen och den övergripande planen för de olika pro-
cesstegen. C4 Teknik avser att framöver löpande informera och ha en dialog med 
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miljö- och hälsoskyddsavdelningen under det fortsatta arbetet med mer detalje-
rad projektering, ombyggnation och drift av verket. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att tillsynsmyndigheten fått tillräck-
lig information om utformningen och driften av verket under byggnadstiden för 
att villkor nr 4 ska anses vara uppfyllt så att arbetet kan påbörjas. Detta förutsät-
ter dock att C4 Teknik även fortsättningsvis informerar miljö- och hälsoskydds-
avdelningen om den fortsatta projekteringen och driften av verket vid ombygg-
nationen. 

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar gällande Kristianstads kommun, 
212000-0951, som verksamhetsutövare av det Centrala Reningsverket i  
Kristianstad att: 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått tillräcklig information om
utformningen och driften av reningsverket under byggnadstiden för
att villkor nr 4 i tillstånd daterat 2018-07-05, länsstyrelsens
dnr 551-17051-2015, ska anses vara uppfyllt så att arbetet kan
påbörjas.

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden delegerar till handläggarna på miljö- och
hälsoskyddsavdelningen att fatta rutinartade beslut i den fortsatta hand-
läggningen gällande utformningen och driften av Centrala Reningsverket i
Kristianstad under byggnadstiden.

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-05-02 
Processbeskrivning 
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MHN § 49 

Ekonomisk prognos/rapport 
Änr MHN 2019/000379 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2019. 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämndens 
verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter mars månad och 
helårsprognos för 2019. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för mars 2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande: 2019-04-16 
Prognos 2019-04-16 
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MHN § 50 

Intern kontroll 2018/2019 slutredovisning 
Änr MHN 2018/489 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av genomförda 
kontroller för 2018/2019. 

Sammanfattning 

Förvaltningen har under 2018/2019 fortsatt arbetet med att få ett struktu-
rerat ramverk för intern kontroll på plats. Våra huvudprocesser och del-
processer är delvis kartlagda och riskbedömda, visst arbete pågår med att 
dokumentera de väsentligaste processerna och koppla dessa till kontroll-
planen. 

Under året har test skett enligt 2018/19 års plan (fastställd av MHN § 
2018/49). Testning har skett i 11 av 11 beslutade kontrollområden. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av genomförda 
kontroller för 2018/2019. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande 2019-04-24 
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MHN § 51 

Brister i inomhusmiljön, beslut om vitesföreläggande, Ön-
nestad  119:11 
Änr MHN 2017/1563 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger ägare av fastigheten Önnestad 119:11 i 
Kristianstads kommun, att på fastigheten Önnestad 119:11: 

1. Genomföra en byggnadsteknisk utredning i lgh1001 med inriktning på fukt
och ventilation. Utredningen ska vara fackmannamässigt utförd av oberoende
konsult och tydligt klargöra vilka brister som finns i lägenheten som kan på-
verka, eller riskera att påverka, människors hälsa negativt.

2. Resultatet från utredningen (enligt punkt 1) ska sammanställas i en skriftlig
rapport.

3. Rapporten (enligt punkt 1-2) ska omfatta förslag på åtgärder om hur noterade
brister ska åtgärdas samt en tidsplan för dessa åtgärder.

4. Rapport, inklusive bifogad åtgärdsplan, enligt punkt 1-3 ska skickas in till
miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast 2 månader från det att beslutet
mottagits.

Beslutet förenas med ett löpande vite på 15 000 kr som ska betalas för varje påbör-
jad period om 8 veckor som föreläggandet inte uppfyllts i sin helhet inom utsatt 
tid. 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, med hänvisning till 2 kap 3 
och 7 §§, 9 kap 3 och 9 §§, 26 kap 14, 22 och 26 §§ miljöbalken samt 33 § förord-
ning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Hänvisning görs även 
till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 2014:18) samt 
fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14). 
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Sammanfattning 

Sedan september 2017 har klagomål inkommit från hyresgästen boende på 
fastigheten Önnestad 119:11. Klagomålen har bl.a. gällt låg inomhustemperatur, 
dålig ventilation samt misstänkta fuktskador. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelade i april 2018 fastighetsägaren att åtgärda 
värmen samt inkomma med en utredning och åtgärdsplan gällande misstänkta 
fuktskador och brister i ventilationen. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen 
som gick på nämndens linje och ställde samma krav i sitt beslut (2018-10-15). 
Länsstyrelsens beslut överklagades aldrig till Mark- och miljödomstolen utan 
fastställdes. 

Vid en besiktning tillsammans med hyresgästen i mars 2019 kunde miljö- och häl-
soskyddsavdelningen konstatera att värmen var åtgärdad enligt föreläggandet. Nå-
gon utredning (ink. åtgärdsplan) har dock inte inkommit till miljö- och hälso-
skyddsavdelningen och det bedöms fortfarande finnas misstänkta fuktskador samt 
brister med ventilationen. 

Med anledning av ovanstående föreslår miljö- och hälsoskyddsavdelningen att 
miljö- och hälsoskyddsnämnden förenar ett nytt föreläggande om utredning och 
åtgärdsplan med ett löpande vite. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger ägare av fastigheten Önnestad 119:11 i 
Kristianstads kommun, att på fastigheten Önnestad 119:11: 

1. Genomföra en byggnadsteknisk utredning i lägenhet med inriktning på fukt
och ventilation. Utredningen ska vara fackmannamässigt utförd av obero-
ende konsult och tydligt klargöra vilka brister som finns i lägenheten som
kan påverka, eller riskera att påverka, människors hälsa negativt.
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2. Resultatet från utredningen (enligt punkt 1) ska sammanställas i en skriftlig
rapport.

3. Rapporten (enligt punkt 1-2) ska omfatta förslag på åtgärder om hur noterade
brister ska åtgärdas samt en tidsplan för dessa åtgärder.

4. Rapport, inklusive bifogad åtgärdsplan, enligt punkt 1-3 ska skickas in till
miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast 2 månader från det att beslutet
mottagits.

Beslutet förenas med ett löpande vite på 15 000 kr som ska betalas för varje på-
börjad period om 8 veckor som föreläggandet inte uppfyllts i sin helhet inom ut-
satt tid. 

Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, med hänvisning till 2 kap 
3 och 7 §§, 9 kap 3 och 9 §§, 26 kap 14, 22 och 26 §§ miljöbalken samt 33 § för-
ordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Hänvisning görs 
även till Folkhälsomyndighetens allmänna råd om ventilation (FoHMFS 
2014:18) samt fukt och mikroorganismer (FoHMFS 2014:14). 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-04-23. 
Länsstyrelsens beslut 2018-10-1 
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MHN § 52 

Tillägg till föredragningslista 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga till en fråga under punkten 
information angående om förvaltningen arbetar med barnkonventionen vid 
ärendes handläggning.  
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MHN § 53 

Information 
• Personalstatistik januari till mars 2019.

Fråga 
Socialdemokratiska partigruppen ställer frågan om hur förvaltningen inte-
grerar barnkonventionen under handläggning av ärenden? 

Svar 
Förvaltningen använder sig av barnkonventionen i de ärenden som berör 
barn. 
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