
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

1 (1)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2019-10-03

Plats och tid Rådhuset Skåne rum 109 kl. 13:30-15:45

Beslutande Ulf Persson (C) 
ordförande

Helen Persson (S)
vice ordförande 

Paller Svärd (M)

Bengt Mohlin (M) Britt- Marie Hansson (L) Nils-Arne Thuresson (KD)

Johan Kronbäck (S) Birgitta Book (S) Per Friberg (SD) ersätter
Leino Svensson (SD)

Niclas Laudén (SD) Bengt Wendel (SD)

Övriga närvarande Simon Lennartsson (M) Roland Alvinsson (L)

Patric Hansson (S) Ann-Catrin Norfall (S)

Tommy Danielsson,
Förvaltningschef

Peter Osgyani
Enhetschef

Fredrik Liedholm
Miljö- och hälsoinspektör

Cecilia Hammarberg,
Avdelningschef

Marijana Stevic
Miljö- och hälsoinspektör

Erik Hallin
Miljö- och hälsoinspektör

Anna-Karin Åkesson
Miljö- och hälsoinspektör

Gabriella Lundmark
Miljö- och hälsoinspektör

Ulrika Hedlund,
Ekolog

Tijana Stevic
Livsmedelsinspektör

Utses att justera Helen Persson  

Justeringens
tid och plats  Rådhuset Skåne 2019-10-04, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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

Lotta Wedin

§§ 86-94

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

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

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

Styrelse/Nämnd Miljö– och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2019-10-03

Datum då
anslaget sätts upp

2019-10-07 Datum då 
anslaget tas ned

2019-10-29

Förvaringsplats
för protokollet  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen

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

      

Lotta Wedin
Utdragsbestyrkande



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1)

Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-10-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 86

Delgivningar
   

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna 

delgivningar.

     

Beslutsunderlag
     
Utsänd tillsammans med handlingar.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-10-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 87

Delegationsbeslut augusti 2019
   

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen 

av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-08-01 
till 2019-08-31 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut 
2019-08-01 till 2019-08-31

Sammanfattning
Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
2019-08-01 till 2019-08-31 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut 
2019-08-01 till 2019-08-31

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

av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-08-01 
till 2019-08-31 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut 
2019-08-01 till 2019-08-31

Beslutsunderlag
     

Redovisning av gjorda delegeringsbeslut.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-10-03

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 88

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Björklunds 
Grus AB
Änr MHN 2019/2948

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Br. Björklunds Grus AB , 
556406-0936 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etable-
ring och drift av kross- och sorteringsverk för bearbetning av reststen från 
blockstensbrytning på  BJÄRLÖV 39:1 :

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 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. 07-18), 
 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.

Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissions-
mätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om 
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-10-03

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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. Krossning får endast ske inom verksamhetsområdet för Scandinavian 
Stone Naturstenskompaniet ABs täkttillstånd.

6. Lagring av bränsle på platsen ska ske i godkända besiktigade behållare, 
skyddade från påkörning.

7. Utrustning för omhändertagande av spill av petroleumprodukter ska 
finnas tillgängligt på arbetsplatsen. Spill av petroleumprodukter ska 
omhändertas som farligt avfall.

8. Damning från krossning, upplag, transportvägar och transporter ska 
förebyggas och begränsas så långt som möjligt, exempelvis genom sop-
ning eller vattning. Upplag och laster ska vid behov bevattnas eller 
övertäckas. Uppstår problem i omgivningen till följd av damning ska yt-
terligare åtgärder vidtas för att begränsa damningen.

9. Verksamheten får bedrivas fram till dess att Scandinavian Stone Na-
turstenskompaniet AB får ett nytt täkttillstånd där krossning ingår eller 
fram till dess att täktverksamheten avslutas och efterbehandling inleds.

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 
9 §, även 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

 Br. Björlunds Grus AB, (person-/organisationsnummer 556406-0936) 
ska betala en avgift på 4740 kr för 6 timmars handläggningstid av an-
mälan.

 Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-10-03

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

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
Br. Björklunds Grus AB gjorde 2019-08-16 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 
§ miljöprövningsförordningen (2013:251) för krossning av reststen från 
blockstensbrytning på en del av fastigheten BJÄRLÖV 39:1.

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 Br. Björklunds Grus AB , 
556406-0936 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etable-
ring och drift av kross- och sorteringsverk för bearbetning av reststen från 
blockstensbrytning på  BJÄRLÖV 39:1 :

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

samt 
6. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas. 
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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. 07-18), 
 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.

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. Krossning får endast ske inom verksamhetsområdet för Scandinavian 
Stone Naturstenskompaniet ABs täkttillstånd.

6. Lagring av bränsle på platsen ska ske i godkända besiktigade behållare, 
skyddade från påkörning.

7. Utrustning för omhändertagande av spill av petroleumprodukter ska 
finnas tillgängligt på arbetsplatsen. Spill av petroleumprodukter ska 
omhändertas som farligt avfall.

8. Damning från krossning, upplag, transportvägar och transporter ska 
förebyggas och begränsas så långt som möjligt, exempelvis genom sop-
ning eller vattning. Upplag och laster ska vid behov bevattnas eller 
övertäckas. Uppstår problem i omgivningen till följd av damning ska yt-
terligare åtgärder vidtas för att begränsa damningen.

9. Verksamheten får bedrivas fram till dess att Scandinavian Stone Na-
turstenskompaniet AB får ett nytt täkttillstånd där krossning ingår eller 
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fram till dess att täktverksamheten avslutas och efterbehandling inleds.

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 
9 §, även 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

 Br. Björlunds Grus AB, (person-/organisationsnummer 556406-0936) 
ska betala en avgift på 4740 kr för 6 timmars handläggningstid av an-
mälan.

 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 2019-09-16
Anmälan enligt miljöbalken 
Situationskarta 
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MHN § 89

Höjning av årlig kontrolltid - Varenssons Group
Änr MHN 2019/284

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning 

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt 
enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden, att 
fastställa den årliga kontrolltiden till 3 timmar/år för Varenassons 
group AB, 559167-9096.

Sammanfattning
Det finns situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning 
inte ger en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl 
att öka eller minska kontrolltiden. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
bedömer att 1 timmes kontroll/år inte är tillräckligt utifrån den 
verksamhet som bedrivs och det kontrollbehov det alstrar. Kontrolltiden 
bör ökas till 3 timmar/år.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning 

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt 
enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden, att 
fastställa den årliga kontrolltiden till 3 timmar/år för Varenassons 
group AB, 559167-9096.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-09-17
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MHN § 90

Nedsättning av årlig kontrolltid - Berga förskola
Änr MHN 2019/2059

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning 

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt 
enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden, att 
fastställa den årliga kontrolltiden till 3 timmar/år för Berga förskola, 
2120000-0951.

Sammanfattning
Det finns situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning 
inte ger en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl 
att öka eller minska kontrolltiden. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
bedömer att 5 timmars kontroll/år inte är motiverat utifrån den 
verksamhet som bedrivs och det kontrollbehov det alstrar. Kontrolltiden 
bör reduceras till 3 tim/år.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning 

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt 
enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden, att 
fastställa den årliga kontrolltiden till 3 timmar/år för Berga förskola, 
2120000-0951.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-09-17
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MHN § 91

Nedsättning av årlig kontrolltid - Lingenäs skola
Änr MHN 2019/2057

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning 

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt 
enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden, att 
fastställa den årliga kontrolltiden till 4 timmar/år för Lingenäs Skola, 
2120000-0951.

Sammanfattning
Det finns situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning 
inte ger en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl 
att öka eller minska kontrolltiden. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen 
bedömer att 5 timmars kontroll/år inte är motiverat utifrån den verksam-
het som bedrivs och det kontrollbehov det alstrar. Kontrolltiden bör redu-
ceras till 4 timmar/år.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av förordning 

(2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel § 10, samt 
enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden, att 
fastställa den årliga kontrolltiden till 4 timmar/år för Lingenäs Skola, 
2120000-0951.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-09-17
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MHN § 92

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. Begäran om utdömande gäller för
perioden 2019-07-17 – 2019-09-11.

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 inkommit 
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. Ansökan om
utdömande togs därför av nämnden 2019-09-05, och ankom till Mark- och 
miljödomstolen 2019-09-10 (M4221-19). Fastighetsägaren mottog 
beslutet 2019-09-12.

Inget mer har hörts från fastighetsägaren sedan ansökan om utdömande 
gjordes. 

2019-09-11 passerades 16 veckor sedan beslutet om föreläggande med 
vite delgavs. Mot bakgrund av detta ska en ny ansökan om utdömande 
genomföras.

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. Begäran om utdömande gäller för 
perioden 2019-07-17 – 2019-09-11.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-09-23
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut MHN §2019/51 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut MHN §2019/75 
Kopia på mottagningsbevis 
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MHN § 93

Övrigt
   

 Information om Degebergas dricksvatten
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MHN § 94

Information
  

 Byte av verksamhetssystem

 Läkemedelsrening i reningsverk

 Kust- och havsplanen

 Information om tillsyn på sommarens evenemang

 Ändringsanmälan för anmälningspliktig verksamhet med 

mjölkproduktion – Vittskövle 103:1 och Ugerup 39:1

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av

informationen. 
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