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MHN § 84

Tillägg till föredragningslista

 Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga till en fråga under punkten 
övrigt  angående bostadsärende i Rinkaby.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-05

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 69

Delgivningar
MHN 

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna

delgivningar.

Beslutsunderlag
Utsänd tillsammans med handlingar.
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MHN § 70

Delegerade beslut maj-juli 2019

Beslut

 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen
av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-05-
01  till 2019-07-31 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under
tiden 2019-05-01 till och med 2019-07-31.

Sammanfattning
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen 2019-05-01 till 2019-07-31 och delegerade alkoholhandläggnings-
beslut under tiden 2019-05-01 till och med 2019-07-31.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen

av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-05-
01  till 2019-07-31 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under
tiden 2019-05-01 till och med 2019-07-31.

Beslutsunderlag
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4)

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-05

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 71

Anmälan om uppodling av annan mark än 
jordbruksmark, IKAB Entreprenad AB
Änr MHN 2019/490

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger IKAB Entreprenad AB (556776-
9327) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med återvinning av 
schaktmassor för att anlägga jordbruksmark på fastighet Kälkestad 9:5:

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

2. Tillförda massor ska utgöras av jordmassor, fria från ovidkommande
avfall så som  trä, tegel och betong. Föroreningsnivån ska motsvara
mindre än ringa risk (enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1).

3. Provtagning av massor ska ske enligt kontrollprogram om det inte
med säkerhet kan fastställas att massorna kommer från opåverkade
områden.

4. Det kontrollprogram som redovisats i anmälningsärendet ska kom-
pletteras enligt punkterna nedan och skickas in till miljö- och hälso-
skyddsavdelningen innan verksamheten påbörjas:

 Rutin för okulär kontroll
 Metodik för provtagning (t ex antal delprover per samlings-

prov, vilka parametrar som ska analyseras)
 Metodik för utvärdering av analysresultat

5. Varje sexmånadersperiod, från det att verksamheten påbörjas, ska en
redovisning av mängd, ursprung och kontroll av tillförda massor
skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt ett kartunder-
lag som visar utfyllnadens omfattning.

6. Utfyllnaden av etapp 1 (yta 1 och 2) får ske längst t.o.m.
2020-12-31. Om tidsramen inte kan hållas ska miljö- och hälso-
skyddsavdelningen kontaktas i god tid (senast 3 månader innan slut-
datum).
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Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 
kap 2 och 3 §§ samt 26 kap 19 och 21 §§ miljöbalken. 

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

 IKAB Entreprenad AB (556776-9327) ska betala en tillsynsavgift på
6 320 kr för 8 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 verksam-
het. Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om 
det överklagas

Jäv 

Nils-Arne Thuresson (KD), deltar inte i behandlingen på grund av jäv. 

Sammanfattning
IKAB Entreprenad AB inkom 2019-03-12 med en anmälan om återvinning av 
avfall för anläggningsändamål enligt 29 kap 35 § miljöprövningsförordning-
en (2013:251). I syfte att skapa ny åkermark ska ett f d grustag fyllas ut med 
schaktmassor. I en första etapp ska ca 7600 m3 jordmassor tillföras vilket 
kommer att leda till en utökad åkerareal på ca 3600 m2. 

Efter kompletterande uppgifter från bolaget, avseende föroreningsnivån i 
tillförda massor, har bedömningen gjorts att verksamheten inte är anmäl-
ningspliktig enligt 29 kap 35 § miljöprövningsförordningen (2013:251). För 
tillämpning av denna paragraf krävs att föroreningsrisken ska vara ringa. 
Istället prövas ärendet enligt 2 kap 4 §, ovan nämnd förordning, som en 
anmälan om uppodling av annan mark än jordbruksmark. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att verksamheten kan tillåtas 
förutsatt att föreskrivna försiktighetsmått följs. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger IKAB Entreprenad AB (556776-
9327) att iaktta följande försiktighetsmått i samband med återvinning av 
schaktmassor för att anlägga jordbruksmark på fastighet Kälkestad 9:5:

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

2. Tillförda massor ska utgöras av jordmassor, fria från ovidkommande
avfall så som  trä, tegel och betong. Föroreningsnivån ska motsvara
mindre än ringa risk (enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1).

3. Provtagning av massor ska ske enligt kontrollprogram om det inte
med säkerhet kan fastställas att massorna kommer från opåverkade
områden.

4. Det kontrollprogram som redovisats i anmälningsärendet ska kom-
pletteras enligt punkterna nedan och skickas in till miljö- och hälso-
skyddsavdelningen innan verksamheten påbörjas:

 Rutin för okulär kontroll
 Metodik för provtagning (t ex antal delprover per samlings-

prov, vilka parametrar som ska analyseras)
 Metodik för utvärdering av analysresultat

5. Varje sexmånadersperiod, från det att verksamheten påbörjas, ska en
redovisning av mängd, ursprung och kontroll av tillförda massor
skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt ett kartunder-
lag som visar utfyllnadens omfattning.

6. Utfyllnaden av etapp 1 (yta 1 och 2) får ske längst t.o.m. 2020-12-31.
Om tidsramen inte kan hållas ska miljö- och hälsoskyddsavdelningen
kontaktas i god tid (senast 3 månader innan slutdatum).

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 
kap 2 och 3 §§ samt 26 kap 19 och 21 §§ miljöbalken. 

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

 IKAB Entreprenad AB (556776-9327) ska betala en tillsynsavgift på
6 320 kr för 8 timmars tillsynstid.

 Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.
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Beslutet om avgift tas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 § 
och med hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksam-
het. Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om 
det överklagas

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-23

Ansökan med kompletteringar
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MHN § 72

Föreläggande om miljöteknisk undersökning, 
Ljungemink i Vittskövle AB
Änr MHN 2019/74 1.2.1

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Ljungemink i Vittskövle AB 
(556188-3538), Kärrfästevägen 188, 297 91 Vittskövle som driver verk-
samhet på fastigheten Vittskövle 17:15 i Kristianstads kommun att:

1. En översiktlig miljöteknisk markundersökning, vilken ska utföras i
enlighet med vad som anges för MIFO fas 2 i Naturvårdsverkets rap-
port 4918 ”Metodik för inventering av förorenade områden”, ska vara
utförd senast 5 månader efter delgivning av detta beslut.

2. En provtagningsplan avseende undersökning enligt punkt 1 ska läm-
nas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast 2 månader efter
delgivning av detta beslut.

Ingen provtagning får genomföras innan miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen godkänt planen och meddelat besked om att arbetet får påbör-
jas.

3. Undersökningen ska, i relevanta delar,  utföras enligt SGF:s (Svenska
Geotekniska Föreningens) ”Fälthandbok – Undersökning av förorena-
de områden”, rapport 2:2013. Undersökningen ska utföras av en obe-
roende sakkunnig med dokumenterad erfarenhet av och kunskap om
förorenade områden.

4. Resultatet av den miljötekniska markundersökningen ska rapporteras
till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex veckor efter utförd
undersökning. Rapporten ska minst innehålla:
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a. Beskrivning av undersökningens genomförande
beskrivning av utförda fältarbeten, jordlagerföljd, mät- och analysresul-
tat, provpunkternas lägen samt avvägda grundvattennivåer.

b. Beskrivning av föroreningssituationen
föroreningsförekomst, föroreningarnas utbredning, en samlad redovis-
ning av föroreningsbilden och om/hur föroreningar sprids. Eventuellt
gjorda antaganden samt osäkerheter i underlaget ska redovisas. I
tillämpliga delar ska informationen presenteras på kartunderlag.

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

d. Bedömt behov av riskreduktion

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 
kap 2 och 3 §§ samt 9 kap 21 och 22 §§ miljöbalken.

Sammanfattning
Enligt bolagets (Ljungemink i Vittskövle AB) tillstånd, daterat 2005-11-24, 
ska en avvecklingsplan lämnas in till miljö- och hälsoskyddsnämnden i god 
tid före nedläggning.  Avsikten med avvecklingsplanen är bl. a. att säker-
ställa att nödvändiga åtgärder vidtas för att undvika föroreningsrisker och 
att återställa platsen i ett från miljösynpunkt tillfredsställande skick. Den 6 
september 2018 fick miljö- och hälsoskyddsavdelningen information om 
att verksamheten var under avveckling.

Under våren 2019 har en MIFO fas 1 inventering av verksamheten gjorts. 
Utifrån den information som framkommit vid inventeringen har miljö- och 
hälsoskyddsnämnden placerat verksamheten på Vittskövle 17:15 i risk-
klass 2, vilket innebär att det finns en stor risk för föroreningar. Objekt som 
tilldelats riskklass 2 är prioriterade för vidare utredningar.

Med hänvisning till riskklassningen och att verksamheten nu är under 
avveckling, förelägger miljö- och hälsoskyddsnämnden bolaget om att 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (4)

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-05

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

utföra en översiktlig miljöteknisk markundersökning i syfte att undersöka 
om verksamheten har orsakat några föroreningar och om det i så fall före-
ligger behov av avhjälpandeåtgärd.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Ljungemink i Vittskövle AB 
(556188-3538), Kärrfästevägen 188, 297 91 Vittskövle som driver verk-
samhet på fastigheten Vittskövle 17:15 i Kristianstads kommun att:

1. En översiktlig miljöteknisk markundersökning, vilken ska utföras i
enlighet med vad som anges för MIFO fas 2 i Naturvårdsverkets rap-
port 4918 ”Metodik för inventering av förorenade områden”, ska vara
utförd senast 5 månader efter delgivning av detta beslut.

2. En provtagningsplan avseende undersökning enligt punkt 1 ska läm-
nas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast 2 månader efter
delgivning av detta beslut.

Ingen provtagning får genomföras innan miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen godkänt planen och meddelat besked om att arbetet får påbör-
jas.

3. Undersökningen ska, i relevanta delar,  utföras enligt SGF:s (Svenska
Geotekniska Föreningens) ”Fälthandbok – Undersökning av förorena-
de områden”, rapport 2:2013. Undersökningen ska utföras av en obe-
roende sakkunnig med dokumenterad erfarenhet av och kunskap om
förorenade områden.

4. Resultatet av den miljötekniska markundersökningen ska rapporteras
till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex veckor efter utförd
undersökning. Rapporten ska minst innehålla:

a. Beskrivning av undersökningens genomförande
beskrivning av utförda fältarbeten, jordlagerföljd, mät- och ana-
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lysresultat, provpunkternas lägen samt avvägda grundvattenni-
våer.

b. Beskrivning av föroreningssituationen
föroreningsförekomst, föroreningarnas utbredning, en samlad
redovisning av föroreningsbilden och om/hur föroreningar
sprids. Eventuellt gjorda antaganden samt osäkerheter i under-
laget ska redovisas. I tillämpliga delar ska informationen presen-
teras på kartunderlag.

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

d. Bedömt behov av riskreduktion

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 
kap 2 och 3 §§ samt 9 kap 21 och 22 §§ miljöbalken.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-23
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MHN § 73

Amälan om miljöfarlig verksamhet - AB LM Transport  
Änr MHN 2019/75 1.2.1

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger AB LM Transport, 556219-
1626 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och 
drift av anläggning för mellanlagring av icke farligt avfall på HORNA 12:8 :

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

2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läc-
kage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske
på yta som är:
1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp

samt
3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska 
produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst 
på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan 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. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt vid anläggningen. Rutiner för
hantering av kemikalier och farligt avfall vid eventuellt spill och läckage ska
finnas upprättade och tillgängliga där hantering sker.

5. Verksamhetsområdet ska hållas i vårdat skick och städas vid behov.

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

7. Inkommande massor på anläggningen ska vara kontrollerade med avse-
ende på föroreningsinnehåll. Transportkedjan samt kontrollen ska doku-
menteras.

8. Om olägenhet till följd av damning uppstår ska åtgärder vidtas utan
dröjsmål.

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:

 AB LM Transport, (person-/organisationsnummer 556219-1626) ska
betala en avgift på 5 530 kr för 7 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 hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksam-
het, kapitel Taxa enligt miljöbalken. 

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     3 (5)

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-05

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

Sammanfattning
AB LM Transport gjorde 2019-08-05 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) för mellanlagring av sand- och 
jordmassor på en del av fastigheten HORNA 12:8.

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 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger AB LM Transport, 556219-
1626 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och 
drift av anläggning för mellanlagring av icke farligt avfall på HORNA 12:8 :

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

2. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läc-
kage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske
på yta som är:
1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp

samt
3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska 
produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst 
på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan 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. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt vid anläggningen. Rutiner för
hantering av kemikalier och farligt avfall vid eventuellt spill och läckage ska
finnas upprättade och tillgängliga där hantering sker.

5. Verksamhetsområdet ska hållas i vårdat skick och städas vid behov.

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

7. Inkommande massor på anläggningen ska vara kontrollerade med avse-
ende på föroreningsinnehåll. Transportkedjan samt kontrollen ska doku-
menteras.

8. Om olägenhet till följd av damning uppstår ska åtgärder vidtas utan
dröjsmål.

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:

 AB LM Transport, (person-/organisationsnummer 556219-1626) ska
betala en avgift på 5 530 kr för 7 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 hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksam-
het, kapitel Taxa enligt miljöbalken. 
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Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det 
överklagas. 

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-19 
Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1) 
Situationskarta (bil. 2)
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MHN § 74

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - LNG 
tankstation
Änr MHN 2019/76 1.2.1

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Gasum AB , 556779-5330 att 
iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av 
station för lagring och tankning av LNG på  RÄNNDALEN 3 :

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 läc-
kage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske
på yta som är:
1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp

samt
3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska 
produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst 
på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

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

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 och 5 §§, 26 kap. 9 § och 
med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

 Gasum AB, (person-/organisationsnummer 556779-5330) ska betala
en avgift på
5 530 kr för 7 timmars handläggningstid av anmälan.

 Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Sammanfattning
Gasum AB gjorde 2019-06-27 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöpröv-
ningsförordningen (2013:251) för lagring och tankning av LNG på fastighe-
ten RÄNNDALEN 3.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighets-
mått för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö 
och hälsa.
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Gasum AB , 556779-5330 att 
iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av 
station för lagring och tankning av LNG på  RÄNNDALEN 3 :

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 läc-
kage inte kan nå avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske
på yta som är:
1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp

samt
3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska 
produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst 
på sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem.

3. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan 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. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmä-
las till miljö- och hälsoskyddsavdelningen.
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Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 och 5 §§, 26 kap. 9 § och 
med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

 Gasum AB, (person-/organisationsnummer 556779-5330) ska betala
en avgift på
5 530 kr för 7 timmars handläggningstid av anmälan.

 Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-23
Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)
Rapport miljöfarlig verksamhet (bil. 2)
Situationsplan (bil. 3)
VA-ritning (bil. 4)
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MHN § 75

Ansökan om utdömande av vite Önnestad 119:11
Änr MHN 2017/1563

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen 
ansöka om utdömande av vite enligt nämndens beslut MHN § 2019/51 
daterat 2019-05-09

Sammanfattning
Sedan september 2017 har klagomål inkommit från hyresgästen boende på 
fastigheten Önnestad 119:11, Skolgatan 36, lgh 1001. 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. 

Vid en besiktning tillsammans med hyresgästen i mars 2019 kunde miljö- 
och hälsoskyddsavdelningen konstatera att värmen var åtgärdad enligt 
föreläggandet. Någon utredning (ink. åtgärdsplan) hade dock inte inkom-
mit till miljö- och hälsoskyddsavdelningen och det bedöms vid besöket 
fortfarande finnas misstänkta fuktskador samt brister med ventilationen.

Med anledning av ovanstående tog miljö- och hälsoskyddsnämnden 
2019-05-09 ett nytt föreläggande om utredning och åtgärdsplan med ett 
löpande vite på 15 000 kr för varje påbörjad period om 8 veckor som 
föreläggandet inte uppfyllts i sin helhet inom utsatt tid. Föreläggandet 
delgavs fastighets-ägaren 2019-05-21 och skulle således ha varit uppfyllt 
2019-07-17.
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Trots flera påminnelser har inte någon utredning, eller bekräftelse på be-
ställd utredning,  inkommit från fastighetsägaren.  Mot bakgrund av detta 
ska en ansökan om utdömande av vite göras. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen 
ansöka om utdömande av vite enligt nämndens beslut MHN § 2019/51 
daterat 2019-05-09

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-22
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut MHN §2019/51 (bil.)
Kopia på mottagningsbevis (bil.)
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MHN § 76

Yttrande över förslag till vägledning om överlåtelse 
av tillsyn
Änr MHN 2019/2221

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-23. 

Sammanfattning
För att uppnå en enhetlig och rättssäker tillämpning av bestämmelserna 
gällande överlåtelse av tillsyn enligt miljötillsynsförordningen, har Natur-
vårdsverket arbetat fram en vägledning. Den ska utgöra stöd för länsstyrel-
ser och kommuner samt underlätta en god dialog dem emellan gällande 
tillsynsuppdraget. Förslaget till vägledning är nu ute på remiss och Kristi-
anstads kommun har beretts möjlighet att lämna synpunkter.

Kristianstads kommun är positiv till att en nationell vägledning har tagits 
fram, eftersom det är av stor vikt att bestämmelserna gällande överlåtelse 
tillämpas enhetligt mellan länen. Den överlåtna tillsynen har stor betydelse 
för såväl miljön som för berörda tillsynsmyndigheter och verksamheter. 
Därmed måste bedömningarna gällande överlåtelse präglas av helhetssyn, 
långsiktighet och rättssäkerhet.

Sammanfattningsvis anser Kristianstads kommun att:

- Det är positivt med en vägledning som kan gynna nationellt enhetliga
bedömningar vid överlåtelse.

- Vägledningen bör tydliggöra vad som menas med effektiv tillsyn, ett
begrepp som är återkommande och bärande i vägledningen.
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- Betydelsen av fysisk närhet till verksamheterna bör lyftas fram som nå-
got positivt. I vägledningen framställs avståndet nu som en mindre bety-
delsefull faktor. Geografisk närhet mellan myndighet och tillsynsobjekt
har erfarenhetsmässigt visat sig ha en stor betydelse vid driftstörningar
och om man vill nå en hög tillsynsfrekvens på verksamheterna.

- Den lokala tillsynens fördelar bör lyftas fram, t ex synergieffekter och
samordning med annan miljötillsyn och miljöstrategiskt arbete, samt
anknytning till annat kommunalt ansvar som va-frågor och fysisk plane-
ring.

- Det är bra att det framhålls i vägledningen att den överlåtna tillsynen
möjliggör att lokala myndigheter kan upprätthålla specialistkompetens.
Sådan kompetens medför säkrare bedömningar och effektivare tillsyn
även för mindre anläggningar.

- Stora delar av EU-lagstiftningen berör i nästan samma utsträckning
såväl mindre som tillståndspliktiga verksamheter. Tillsynsmyndigheten
måste därför hålla sig uppdaterad och inneha den kompetensen. Det fö-
religger därmed ingen större skillnad på kompetensen i det avseendet
mellan kommunal respektive statlig handläggare.

- Rapporteringen till EU försvåras inte med många myndigheter så som
vägledningen framhåller. Kristianstads kommun menar att med ett en-
hetligt och smart, digitalt rapporteringssystem behöver detta inte vara
något problem. Inom livsmedskontrollen fungerar t ex rapporteringen
utmärkt där samtliga Sveriges kommuner är delaktiga.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-23. 

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-23
Remissversion av Naturvårdsverkets vägledning om överlåtelse av tillsyn
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MHN § 77

Yttrande över förslag till vägledning om buller från 
vindkraftverk
Änr MHN 2019/79 1.2.1

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-26. 

Sammanfattning
Naturvårdsverket har skickat en remiss till Miljö- och hälsoskyddsnämn-
den för synpunkter till förslag på reviderad vägledning om buller från 
vindkraft.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har granskat remissen och har ett antal 
synpunkter på delar av vägledningen. Vissa förtydliganden i vägledningen 
efterfrågas i yttrandet, i synnerhet delen som avser amplitudmodulation.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-26. 

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-26.
Remiss rörande reviderad vägledning om buller från vindkraftverk 
2019-07-10 (bil.).
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MHN § 78

Förslag till kommunstyrelsen på ledamot i 
Skräbeåns vattenråd
Änr MHN 2019/3001

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå Leino Svensson (SD) 
till ny ledamot till Skräbeåns vattenråd samt överlämnar förslaget till 
kommunstyrelsen för fastställande.

Beslutsgång

Ordföranden ställer de inkomna förslagen mot varandra och finner att 
miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå Leino Svensson (SD) 
till ny ledamot i Skräbeåns vattenråd efter sluten omröstning.

Omröstningsresultat

Antalet avgivna röster är 11. Med 6 röster för Leino Svensson (SD), 3 röster 
för Ann-Catrin Norfall (S) och 2 röster för Roland Alvinsson (L) beslutar 
miljö- och hälsoskyddsnämnden att föreslå Leino Svensson (SD) till leda-
mot i Skräbeåns vattenråd.

Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fattade 2012-08-23 beslut om en gemen-
sam arbetsordning gällande Kristianstad kommuns representation i olika 
vattenrelaterade arbetsgrupper. Enligt arbetsordningen ska miljö- och 
hälsoskyddsnämnden lämna förslag till Kommunstyrelsen gällande leda-
möter i de vattenråd som kommunen är engagerad i. Det är nu aktuellt att 
utse en ledamot till Skräbeåns vattenråd.  
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår en ny ledamot till Skräbeåns 
vattenråd samt överlämnar förslaget till kommunstyrelsen för fastställan-
de.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-08-26
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MHN § 79

Redovisning av medborgarförslag januari - juli 2019
Änr MHN 2019/81 1.2.1

Beslut
Meddela kommunfullmäktige att miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett 
avgjort medborgarförslag att redovisa för perioden januari till och med juli 
2019. Nämnden har besvarat medborgarförslaget; Rädda och återställ 
Arkelstorpsviken.

Sammanfattning
Kommunfullmäktige har 2008-11-11 § 272 beslutat att överlåta till styrel-
sen eller annan nämnd att besluta i frågor som väckts genom medborgar-
förslag. Kommunfullmäktige har överlåtit till miljö- och hälsoskyddsnämn-
den att besluta i ärenden som väckts genom medborgarförslag. Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden ska till Kommunfullmäktige redovisa avgjorda och 
icke avgjorda medborgarförslag.

Miljö och hälsoskyddsnämnden har ett ärende att redovisa där föreställa-
ren förslår att Arkelstorpsviken ska räddas och återställas så att den blir en 
naturlig del av Arkelstorp. Provtagning av gyttjan i sjön, kontroll av tillrin-
nande bäckar samt en offentlig utredning av avloppsreningsverket är 
sådant som förslaget innebär. 

Nämnden anser att kommunen i dagsläget inte behöver göra några ytterli-
gare undersökningar av viken eller utredningar av avloppsreningsverket 
då 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 genomförs av miljö- och 
hälsoskyddsnämnden och de handlingarna är offentliga. 
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Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Meddela kommunfullmäktige att miljö- och hälsoskyddsnämnden har ett 
avgjort medborgarförslag att redovisa för perioden januari till och med juli 
2019. Nämnden har besvarat medborgarförslaget; Rädda och återställ 
Arkelstorpsviken.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-08-02
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut, MHN 2019/62
Tjänsteutlåtande MHN 2019-1321, Medborgarförslag, rädda och återställ 
Arkelstorpsviken.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-05

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 80

Delårsbokslut
Änr MHN 2019/82 1.2.1

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den del i delårsbokslutet som 
rör det balanserade styrkortet enligt bilaga 1 samt översänder den till 
kommunstyrelsen. Vidare godkänns verksamhetsrapporten för perioden 
enligt bilaga 2.

Därutöver beslutas att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning-
en att uppdatera den ekonomiska redovisningen per 31 augusti samt över-
sända den till kommunstyrelsen.

Sammanfattning
Delårsbokslutet, avseende balanserat styrkort och ekonomi för miljö- och 
hälsoskyddsnämndens verksamhet, visar att de målsättningar som fast-
ställts för nämndens verksamhet bör kunna uppfyllas under 2019.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner den del i delårsbokslutet som 
rör det balanserade styrkortet enligt bilaga 1 samt översänder den till 
kommunstyrelsen. Vidare godkänns verksamhetsrapporten för perioden 
enligt bilaga 2.

Därutöver beslutas att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltning-
en att uppdatera den ekonomiska redovisningen per 31 augusti samt över-
sända den till kommunstyrelsen.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-05

        Utdragsbestyrkande       Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande: 2019-08-13
Delårsbokslut samt styrkort Bilaga 1
Verksamhetsrapport Bilaga 2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-05

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 81

Ekonomisk prognos/rapport tom juli
Änr MHN 2019/83 1.2.1

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2019.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter juli månad och 
helårsprognos för 2019.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för juli 2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande: 2019-08-19
Prognos 2019-08-19
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-05

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 82

Arbetsmiljöpolicy
Änr MHN 2019/84 1.2.1

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna arbetsmiljöpolicyn 
för miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt staben på miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen i enlighet med tjänsteutlåtandet 2019-07-01. 

Sammanfattning
Arbetsmiljöpolicyn tar upp hur Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 
ska vara som arbetsplats för att uppfylla målet att vara en stolt organisa-
tion med högt medskapande. Policyn redogör för det systematiska arbets-
miljöarbetet som utgår från det sociala-, organisatoriska-, samt fysiska 
arbetsmiljön. Ansvarsfördelningen tydliggörs för nämndsnivå, förvaltnings-
chefsnivå, avdelningschefsnivå, enhetschefsnivå, skyddsombud samt med-
arbetare. Avslutningsvis klargörs uppföljningen.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna arbetsmiljöpolicyn 
för miljö- och hälsoskyddsavdelningen samt staben på miljö- och samhälls-
byggnadsförvaltningen i enlighet med tjänsteutlåtandet 2019-07-01. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-07-01
Förslag Arbetsmiljöpolicy för Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
Protokoll från samverkan 19-04-09
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-05

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 83

Information
MHN

 Personalstatistik januari-juli 2019

 Förorenat dricksvatten i Degeberga

 Nedskräpning i Everöd

 Uppföljning av avfallshantering

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av

informationen.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-09-05

          Utdragsbestyrkande     Justerarens signatur

MHN § 2019/85

Övrigt

Beslut
Information angående bostadsärende i Rinkaby.
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