
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2019-06-13

Plats och tid Rådhuset Skåne rum 109 kl. 13:30-15:30

Beslutande Ulf Persson (C) 
ordförande

Helen Persson (S)
vice ordförande 

Paller Svärd (M)

Bengt Mohlin (M) § 54-64, 
66-68, § 65 jäv

Britt- Marie Hansson (L) Nils-Arne Thuresson (KD)

Patric Hansson (S) ersätter 
Johan Kronbäck (S)

Birgitta Book (S) Leino Svensson (SD)

Niclas Laudén (SD)  Bengt Wendel (SD) Roland Alvinsson (L) ersätter 
Bengt Molin (M) § 65

Övriga närvarande Roland Alvinsson (L) Per Friberg (SD)

Tommy Danielsson,
Förvaltningschef

Ulrika Hedlund,
Ekolog

Adam Berner
Controller

Cecilia Hammarberg,
Avdelningschef

Anna-Karin Åkesson,
Miljö- och hälsoinspektör

Linda Siggelow,
Miljö- och hälsoinspektör

Suzanne Hayling,
Miljö- och hälsoinspektör

Beata Svensson,
Agenda 21 samordnare

Utses att justera Helen Persson  

Justeringens
tid och plats  Rådhuset Skåne 2019-06-13

Sekreterare ...................................................................................................... Paragrafer

Lotta Wedin

§§ 54-68

Ordförande …………………………………………………………………………………………..
Ulf Persson

Justerare ………………………………………………………………………………………….
Helen Persson

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

Styrelse/Nämnd Miljö– och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2019-06-13

Datum då
anslaget sätts upp

2019-06-14 Datum då 
anslaget tas ned

2019-07-08

Förvaringsplats
för protokollet  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

Underskrift
..............................................................................................................

      

Lotta Wedin
Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-06-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 67

Tillägg till föredragningslista

  Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga till en fråga under punkten 
övrigt att ge miljö- och hälsoskyddsavdelningen i uppdrag att återkomma med 
redovisning kring återvinningsstationer. 
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-06-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 2019/54

Delgivningar 2019-06-13
  

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna 

delgivningar.

     

Beslutsunderlag
Utsänd tillsammans med handlingar.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-06-13

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 2019/55

Delegationslista april 2019
  

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-03-14  till 
2019-04-30 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 
2019-04-01 till och med 2019-04-30.

Sammanfattning
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelning-
en 2019-03-14 till 2019-04-30 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut 
under tiden 2019-04-01 till och med 2019-04-30.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-03-14  till 
2019-04-30 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 
2019-04-01 till och med 2019-04-30.

Beslutsunderlag
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-06-13

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 2019/56

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - kemtvätt
Änr MHN 2019/789

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Panorama, att iaktta följande 
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av kemtvätt på Blocket 
14:

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 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 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.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-06-13

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

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

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

• Panorama, ska betala en avgift på 5 135 kr för 6,5 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 ome-
delbart även om det överklagas. 

Sammanfattning
Panorama gjorde 2019-04-10 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251) för kem- och vattentvätt på fastigheten Blocket 14. 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått 
för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Panorama, att iaktta följande 
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av kemtvätt på Blocket 
14:

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.
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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 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 §§ och 26 kap. 9 § och med 
hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

• Panorama, ska betala en avgift på 5 135 kr för 6,5 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 ome-
delbart även om det överklagas. 

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-05-16
Anmälan enligt miljöbalken 
Komplettering av anmälan 
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MHN § 2019/57

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - skjutbana
Änr MHN 2019/896

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Maltesholm K&F AB, 556406-0761, 
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av skjutbana 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. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan maximala
ljudnivåer.
 65-70 dBAI vardagar (kl 07-22),
 65-70 dBAI lördag, söndag och helgdag (kl 09-19) och
 60-65 dBAI lördag, söndag och helgdag (kl 19-22)

På helgfria vardagar är skjutning på banan tillåtet mellan kl. 7 och 22. 
På lördagar, söndagar och helgdagar är skjutning på banan tillåtet mellan kl. 9 
och 22.

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

4. 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 §§ och 26 kap. 9 §, och 
med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
 Maltesholms K&F AB, (person-/organisationsnummer 556406-0761 ) ska

betala en avgift på 6 320 kr för 8 timmars handläggningstid av anmälan.
 Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.
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Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med 
hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel 
Taxa enligt miljöbalken. 

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

Sammanfattning
Maltesholm K&F AB gjorde 2019-04-10 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljö-
prövningsförordningen (2013:251) för skjutbana på fastigheten Maltesholm 
1:5. Verksamheten är befintlig sedan ca år 2000. Bolaget tror att antalet skott 
framöver kommer att överskrida gränsen för anmälningsplikt och har därmed 
gjort en anmälan. Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal 
försiktighetsmått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på 
miljö och hälsa.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Maltesholm K&F AB, 556406-0761, 
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av skjutbana 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. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan maximala
ljudnivåer.
 65-70 dBAI vardagar (kl 07-22),
 65-70 dBAI lördag, söndag och helgdag (kl 09-19) och
 60-65 dBAI lördag, söndag och helgdag (kl 19-22)

På helgfria vardagar är skjutning på banan tillåtet mellan kl. 7 och 22. 
På lördagar, söndagar och helgdagar är skjutning på banan tillåtet mellan kl. 9 
och 22.

3. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att
underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
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4. 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 §§ och 26 kap. 9 §, och 
med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
 Maltesholms K&F AB, (person-/organisationsnummer 556406-0761 ) ska

betala en avgift på 6 320 kr för 8 timmars handläggningstid av anmälan.
 Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande2019-05-17 
Anmälan enligt miljöbalken 
Komplettering av anmälan 
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MHN § 2019/58

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - trafikövningsplats
Änr MHN 2019/289

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Rhodin Trading AB, 556499-3789 
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av 
trafikövningsplats på  Norra Åsum 2:14:

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:
1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska 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 maximala
ljudnivåer.
 60 dB(A) helgfri måndag till lördag under dagtid (kl 07-19),
 55 dB(A) helgfri måndag till lördag under kvällstid (kl 19-22), och
 55 dB(A) söndag och helgdag (kl 7-19)

Körning på banan får inte förekomma nattetid klockan 22-07.

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.
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Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 3,5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 § och 
med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

• Rhodin Trading AB, (organisationsnummer 556499-3789) ska betala en 
avgift på 12 245 kr för 15,5 timmars handläggningstid av anmälan.

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Sammanfattning
Rhodin Trading AB gjorde 2019-02-13 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § mil-
jöprövningsförordningen (2013:251) för trafikövningsplats på fastigheten 
Norra Åsum 2:14. Ärendet har kompletterats, senast 2019-05-03. Komplette-
ring har skett dels via e-post och dels via uppdaterade buller- och dagvattenut-
redningar.

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

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Rhodin Trading AB, 556499-3789 
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av 
trafikövningsplats på  Norra Åsum 2:14:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överrensstämmelse med vad som
angetts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.
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2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage in-
te kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som
är:
1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska 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 maximala
ljudnivåer.
 60 dB(A) helgfri måndag till lördag under dagtid (kl 07-19),
 55 dB(A) helgfri måndag till lördag under kvällstid (kl 19-22), och
 55 dB(A) söndag och helgdag (kl 7-19)

Körning på banan får inte förekomma nattetid klockan 22-07.

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. 3,5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 § och 
med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälso-
skydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

• Rhodin Trading AB, (organisationsnummer 556499-3789) ska betala en 
avgift på 12 245 kr för 15,5 timmars handläggningstid av anmälan.

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det 
överklagas. 
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Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-05-22 
Anmälan enligt miljöbalken 
Bullerutredning, reviderad 190502 
Dagvattenutredning, reviderad mars 2019 
Begäran om komplettering 
Komplettering in e-post allmänt 
Komplettering in e-post buller och dagvatten 
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MHN § 2019/59

Remiss - nationell plan för omprövning av vattenkraft  - 
yttrande till Havs- och vattenmyndigheten
Änr MHN 2019/1577

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och

hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-05-23.

Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten, Svenska kraftnät och Energimyndigheten fick i 
januari 2019 i uppdrag att ta fram ett förslag till nationell plan för omprövning av 
vattenkraft. Planens syfte är att omprövningarna ska förse vattenkraften med 
moderna miljövillkor. Omprövningarna ska genomföras samordnat med största 
möjliga nytta för vattenmiljön och för nationell effektiv tillgång till vattenkraftsel. 
Förslaget är nu ute på remiss och Kristianstads kommun är en av de kommuner 
som valts ut för att lämna synpunkter på förslaget. Miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen ser det som positivt att det tas ett helhetsgrepp på prövningen av landets 
vattenkraftsanläggningar, men anser samtidigt att naturvårdsaspekterna bör få 
en större tyngd i underlaget. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser även att 
det bör tydliggöras hur den nationella planen förhåller sig till miljökvalitets-
normerna för vatten.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och häl-
soskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och hälso-
skyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-05-23.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     2 (2)

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-06-13

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-05-23   
https://www.havochvatten.se/downlo-
ad/18.ffe12416a55627280aeb7a/1557148216975/remiss-nationell-plan.pdf

https://www.havochvatten.se/download/18.ffe12416a55627280aeb7a/1557148216975/remiss-nationell-plan.pdf
https://www.havochvatten.se/download/18.ffe12416a55627280aeb7a/1557148216975/remiss-nationell-plan.pdf
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MHN § 2019/60

Begäran om överlåtelse av tillsyn
Änr MHN 2019/2093

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att i enligt 
med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) hemställa om att länsstyrelsen i 
Skåne län överlåter den operativa tillsynen till Kristianstads kommun på följande 
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter:

 Planerad täkt i Råbelöv på fastighet Skräddarhus 1, som ska drivas av Råbelöfs
Fideikommiss AB (556578-4567)

 Planerad lakvattenreningsanläggning på fastighet Kristianstad 3:33, som ska
drivas av Kristianstads kommun (212000-0951)

 Fiskodling på Skättilljunga 11:52, som drivs av Scandinavian Aquasystems AB
(556934-2297).

Sammanfattning
Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen 
på tillståndspliktiga verksamheter om kommunfullmäktige begär det. Länsstyrelsen i 
Skåne län har via beslut överlåtit tillsynen till Kristianstads kommun på tillstånds-
pliktiga miljöfarliga verksamheter. För nya verksamheter och verksamheter som inte 
återfinns i tidigare beslut är Länsstyrelsen tillsynsmyndighet tills annat beslutas.

Täkten i Råbelöv är en ny, planerad verksamhet i en bransch där kommunen sedan 
tidigare har överlåtna tillsynsobjekt. Den planerade lakvattenanläggningen har stark 
koppling till Kristianstads centrala reningsverk (CRV), som kommunen har tillsyns-
ansvar för. Anläggningarna skulle ha delvis samordnad drift och det renade vattnet 
eventuellt avledas via CRV. Fiskodlingen i Skättilljunga är i nuläget en anmälnings-
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pliktig verksamhet som kommunen har tillsyn på. Samtliga dessa verksamheter är 
därmed sådana där miljö- och hälsoskyddsnämnden har tillsyn över motsvarande se-
dan tidigare och därför hemställer via kommunfullmäktige om att få överta även den-
na tillsyn.

Miljö- och häsloskyddsavdelningens förslag till Miljö- och hälsoskydds-
nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå Kommunfullmäktige att i enligt 
med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) hemställa om att länsstyrelsen i 
Skåne län överlåter den operativa tillsynen till Kristianstads kommun på följande 
tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter:

 Planerad täkt i Råbelöv på fastighet Skräddarhus 1, som ska drivas av Råbelöfs
Fideikommiss AB (556578-4567)

 Planerad lakvattenreningsanläggning på fastighet Kristianstad 3:33, som ska
drivas av Kristianstads kommun (212000-0951)

 Fiskodling på Skättilljunga 11:52, som drivs av Scandinavian Aquasystems AB
(556934-2297).

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-05-21
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MHN § 2019/61

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens 
delegationsordning
Änr MHN 2019/1293

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att delegera beslutanderätt enligt

bilagd delegationsordning. Med stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen överlåter
nämnden åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom
kommunen att fatta beslutet.

Sammanfattning
En nämnd kan via delegation lämna över beslutsrätten till en delegat i ett visst 
ärende att besluta på nämndens vägnar. Nämndens styr vilka ärenden som 
delegaten har rätt att ta beslut om, genom att fastställa en delegationsordning.

En revidering av delegationsordningen har gjorts med anledning av att vissa 
lagar upphör att gälla. Delegationsordningen behöver även uppdateras då 
befintliga lagar ändrats och det tillkommit ny lagstiftning. Ny lagstiftning har 
tillkommit på tobaksområdet som innebär ändrad och utökad handläggning. 
Ett par justeringar av delegationsordningen föreslås även för att ge snabbare 
handläggning och bättre service.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att delegera beslutanderätt enligt

bilagd delegationsordning. Med stöd av 7 kap. 6 § kommunallagen överlåter
nämnden åt förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom
kommunen att fatta beslutet.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande
Förslag till delegationsordning för miljö- och hälsoskyddsnämnden
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MHN § 2019/62

Medborgarförslag - Rädda och återställ Arkelstorpsviken
Änr MHN 2019/1137

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medborgarförslaget "Rädda och

återställ Arkelstorpsviken"  anses besvarad genom miljö- och hälsoskydds-av-
delningen  tjänsteutlåtande.

Sammanfattning
Förslagsställaren förslår att Arkelstorpsviken ska räddas och återställas så att den 
blir en naturlig del av Arkelstorp. I förslaget framförs även att naturen ska lämnas 
till eftervärlden i det skick de har rätt till att kräva. Provtagning av gyttjan i sjön, 
kontroll av tillrinnande bäckar samt en offentlig utredning av avloppsrenings-
verket är sådant som förslaget innebär.

Undersökningar av sedimenten i sjön och tillrinnande vattendrag till viken har 
påbörjats och kommer att ske inom Leaderprojektet ”En vik i Sjöriket Skåne”.  
Tillsyn av avloppsreningsverket görs av miljö- och hälsoskyddsnämnden och 
handlingarna är offentliga. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser med hänvisning till ovanstående att 
kommunen i dagsläget inte behöver göra några ytterligare undersökningar av 
viken eller utredningar av avloppsreningsverket.  

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till Miljö- och hälsoskydds-
nämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att medborgarförslaget "Rädda och

återställ Arkelstorpsviken"  anses besvarad genom miljö- och hälsoskydds-av-
delningen  tjänsteutlåtande
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Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 
Medborgarförslag 2018-06-07 
Kommunfullmäktiges beslut, 2019-01-15 2019-05-29
C4 Tekniks synpunkter gällande Arkelstorps reningsverk, 2019-05-08
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MHN § 2019/63

Rapportering från Agenda 21
Änr MHN 2019/44

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna verksamhets-

rapporten i enlighet med tjänsteutlåtande 2019-05-13 .

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för styrning av arbetet inom 
Agenda 21 och ledningsgruppen är organisatoriskt direkt underställd 
nämnden. Verksamhets- och ekonomisk rapport sker till miljö- och hälso-
skyddsnämnden två gånger per år i samband med nämndens sammanträ-
de. Detta tillfälle är det första av två under 2019. 

Hittills i år följer arbetet planeringen för Agenda 21. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna verksamhets-

rapporten i enlighet med tjänsteutlåtande 2019-05-13.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-05-13 (Dnr 
MHN 2019-000044)
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MHN § 2019/64

Månadsrapport/prognos ekonomi t o m april 2019
Änr MHN 2019/379

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för april 2019.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämndens 
verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter april månad och helårs-
prognos för 2019.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för april 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande: 2019-05-08
Prognos 2019-05-08
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MHN § 2019/65

Beslut angående anmälan miljöfarlig verksamhet - 
Återvinningscentral Ängamöllan
Änr MHN 2019/1077

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kristianstads Renhållnings AB 
(556002-3136) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering 
och drift av ny återvinningscentral på Ängamöllan på fastighet STUPRÖRET 1:

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

2. Verksamhetsområdet ska vara inhägnat och hållas låst eller på annat sätt
hållas otillgängligt för allmänheten när anläggningen inte är bemannad.

3. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte
kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:

1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.
Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska pro-
dukter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåsta på så-
dant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

4. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt vid anläggningen. Arbets- och säker-
hetsinstruktioner samt rutiner för hantering av kemikalier och farligt avfall
vid eventuellt spill och läckage ska finnas upprättade och tillgängliga där han-
tering sker.

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

6. Tydliga skyltar och anvisningar om hur avfallet ska sorteras och hanteras ska
finnas inom anläggningen.

7. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta
ljudnivåer.
 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 07-18),
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 40 dB(A) nattetid (kl 22-07) och
 45 dB(A) övrig tid.
Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan
22-07 annat än vid enstaka tillfällen. Under den tid då återkommande impuls-
ljud förekommer ska föreskrivna ljudnivåer enligt ovan sänkas med 5 dBA.

Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmät-
ningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett vär-
de överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet 
kan klaras.

8. Städning ska ske så att verksamhetsområdet och närområdet hålls i vårdat
skick.

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6 och 7 §§ och 26 kap. 9 §, 
även 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

1. Kristianstads Renhållnings AB (556002-3136) ska betala en avgift på 6320 kr
för 8 timmars handläggningstid av anmälan.

2. 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. 

Jäv

Bengt Molin (M), deltar inte i behandlingen av ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning
Kristianstads Renhållnings AB (nedan kallad Renhållningen) gjorde 2019-04-30 
en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) för 
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anläggning och drift av återvinningscentral på fastigheten STUPRÖRET 1. Kom-
plettering begärdes av miljö- och hälsoskyddsavdelningen, vilken inkom 2019-
05-10.

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 häl-
soskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kristianstads Renhållnings AB 
(556002-3136) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering 
och drift av ny återvinningscentral på Ängamöllan på fastighet STUPRÖRET 1:

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

2. Verksamhetsområdet ska vara inhägnat och hållas låst eller på annat sätt
hållas otillgängligt för allmänheten när anläggningen inte är bemannad.

3. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte
kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:

1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.
Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska pro-
dukter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåsta på så-
dant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

4. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt vid anläggningen. Arbets- och säker-
hetsinstruktioner samt rutiner för hantering av kemikalier och farligt avfall
vid eventuellt spill och läckage ska finnas upprättade och tillgängliga där han-
tering sker.

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

6. Tydliga skyltar och anvisningar om hur avfallet ska sorteras och hanteras ska
finnas inom anläggningen.

7. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta
ljudnivåer.
 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 07-18),
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 40 dB(A) nattetid (kl 22-07) och
 45 dB(A) övrig tid.
Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan
22-07 annat än vid enstaka tillfällen. Under den tid då återkommande impuls-
ljud förekommer ska föreskrivna ljudnivåer enligt ovan sänkas med 5 dBA.

Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmät-
ningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett vär-
de överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet 
kan klaras.

8. Städning ska ske så att verksamhetsområdet och närområdet hålls i vårdat
skick.

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6 och 7 §§ och 26 kap. 9 §, 
även 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

1. Kristianstads Renhållnings AB (556002-3136) ska betala en avgift på 6320 kr
för 8 timmars handläggningstid av anmälan.

2. 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  
Anmälan enligt miljöbalken, exklusive bilagor 
Situationskarta 
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MHN § 66

Information

 Uppföljning av avfallshantering

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av

informationen.
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MHN § 2019/68

Övrigt

 Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att  ge miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen i uppdrag att återkomma med redovisning hur många och var det finns 
återvinningsstationer i Kristianstads kommun som endast har en till två åter-
vinningskärl. 
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