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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 95

Delgivningar November
   

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna 

delgivningar.

     

Beslutsunderlag
Utsänd tillsammans med handlingar.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 96

Delegationsbeslut september
  

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 

delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-09-01  till 
2019-09-30 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 
2019-09-01till och med 2019-09-30.

Sammanfattning
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdel-
ningen 2019-09-01 till 2019-09-30 och delegerade alkoholhandläggningsbe-
slut under tiden 2019-09-01 till och med 2019-09-30.

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

delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen 2019-09-01  till 
2019-09-30 och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 
2019-09-01till och med 2019-09-30.

Beslutsunderlag
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7)

Sammanträdesdatum

miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 97

Anmälan om miljöfarlig verksamhet FASAB AB, 
Olshus AB
Änr MHN 2019/2541

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka FASAB Olshus AB:s, org.nr 
559208-9568, etablering enligt inkomna anmälningar samt med försiktighetsmått 
enligt nedan:

Försiktighetsmått i samband med etablering och drift av anläggning för mekanisk bear-
betning och sortering av avfall

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

2. På anläggningen får endast matjord, fyllnadsmassor (sand, grus och mindre sten), 
sten, betong och asfalt behandlas.

3. På anläggningen får per kalenderår maximalt 30 000 ton avfall som omnämns i 
punkt 2 behandlas. 

4. Behandling av avfall som omnämns i punkt 2 får ske genom krossning och sorte-
ring.

5. Bolaget ska så snart verksamheten påbörjas vidta de skyddsåtgärder som föresla-
gits i anmälan samt fastslagits enligt detta beslut för att skydda människors hälsa 
och miljön. 

6. Bolaget ska kontinuerligt övervaka och kontrollera verksamheten i enlighet med 
vad som redovisats via inkommen anmälan och redovisat kontrollprogram. 

7. Bolaget ska vid nedläggning av verksamheten vidta de åtgärder som föreslagits i 
inkommen anmälan. Det innebär att provtagning ska genomföras vid begäran från 
tillsynsmyndigheten och att eventuellt efterbehandlingsbehov ska åtgärdas. 
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        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

8. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå 
avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:
 ogenomsläpplig för de aktuella ämnena, 
 försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt 
 i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas. 

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

9. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt vid anläggningen. Arbets- och  säkerhetsin-
struktioner samt rutiner för hantering av kemikalier och farligt avfall vid eventu-
ellt spill och läckage ska finnas upprättade och tillgängliga där hantering sker.  

10.  Verksamhetsområdet och närområdet ska hållas i vårdat skick. 

11.  Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudni-
våer:
- 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18), 
- 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och 
- 45 dB(A) övrig tid.
Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 
annat än vid enstaka tillfällen. Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolle-
ras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid 
bostäder. Om ett värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas 
så att värdet kan klaras.

12.  Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att under-
lätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

13.  Avfallsmassor som inkommer på anläggningen får maximalt lagras i tre år. 

14.  Inkommande massor på anläggningen, som avses användas i anläggningsprojekt 
utanför fastighet Hammar 1:18, ska vara kontrollerade med avseende på förore-
ningsinnehåll. Transportkedjan samt kontrollen ska dokumenteras.

15.  Asfalt som inkommer på anläggningen ska kontrolleras med avseende på förore-
ningsinnehåll. Kontrollen ska som minst bestå av okulär besiktning (lukt, utseen-
de), bakgrundskontroll samt spraytest. Vid misstanke om förorening ska även 
provtagning göras. Transportkedjan samt kontrollen ska dokumenteras.
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16.  Om olägenhet till följd av damning uppstår från krossning eller sortering ska åtgär-
der vidtas utan dröjsmål. 

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

Försiktighetsmått i samband med anläggning av bullervall och verksamhetsyta

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

2. Tillförda massor ska utgöras av lera och jordmassor, fria från ovidkommande av-
fall så som trä, tegel och betong. Föroreningsnivån ska motsvara som mest känslig 
markanvändning (enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1).

3. Bolaget ska, utifrån sin kontroll av massorna, skriftligen redovisa punkterna nedan 
till miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan verksamheten påbörjas:

 Antal delprover per samlingsprov samt antal samlingsprov i förhållande till 
mängd massor

 Vilka parametrar som ska analyseras
 Hur ofta provtagning kommer att ske
 Metodik för utvärdering av analysresultat

4.    Provtagning ska ske enligt överenskommelse med tillsynsmyndigheten, efter 
diskussion av försiktighetsmått 3, om det inte med säkerhet kan fastställas att mas-
sorna kommer från opåverkade områden.

5.    Varje tremånadersperiod, från det att verksamheten påbörjas, ska en redovisning 
av mängd, ursprung och kontroll av tillförda massor skickas in till miljö- och hälso-
skyddsavdelningen samt ett kartunderlag som visar utfyllnadens omfattning. 

6.    Utfyllnaden av bullervall och yta får ske längst t.o.m. 2021-12-31. 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. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 
2, 3, 5, 6 och 7 §§ och 26 kap. 9 § och även 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § och 
25 d i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Avgift för handläggning av inkomna anmälningar

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

 FASAB Olshus AB, (person-/organisationsnummer 559208-9568) ska betala en 
avgift på 8690 kr för 11 timmars handläggningstid av anmälan.

 Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Sammanfattning
Fasab Olshus AB gjorde 2019-07-05 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251) för avfallsanläggning på fastigheten HAMMAR 1:18. På an-
läggningen avser bolaget mellanlagra och mekaniskt bearbeta massor som uppkommit 
i bolagets anläggningsprojekt i Kristianstads kommun. 

Man avser dessutom att återvinna avfall för att anlägga hårdgjord yta och bullervall på 
aktuell fastighet. 

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

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälso-
skyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka FASAB Olshus AB:s, org.nr 
559208-9568, etablering enligt inkomna anmälningar samt med försiktighetsmått 
enligt nedan:

Försiktighetsmått i samband med etablering och drift av anläggning för mekanisk bear-
betning och sortering av avfall

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. På anläggningen får endast matjord, fyllnadsmassor (sand, grus och mindre sten), 
sten, betong och asfalt behandlas.

3. På anläggningen får per kalenderår maximalt 30 000 ton avfall som omnämns i 
punkt 2 behandlas. 

4. Behandling av avfall som omnämns i punkt 2 får ske genom krossning och sorte-
ring.

5. Bolaget ska så snart verksamheten påbörjas vidta de skyddsåtgärder som föresla-
gits i anmälan samt fastslagits enligt detta beslut för att skydda människors hälsa 
och miljön. 

6. Bolaget ska kontinuerligt övervaka och kontrollera verksamheten i enlighet med 
vad som redovisats via inkommen anmälan och redovisat kontrollprogram. 

7. Bolaget ska vid nedläggning av verksamheten vidta de åtgärder som föreslagits i 
inkommen anmälan. Det innebär att provtagning ska genomföras vid begäran från 
tillsynsmyndigheten och att eventuellt efterbehandlingsbehov ska åtgärdas. 

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

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

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

9. Saneringsmedel ska finnas tillgängligt vid anläggningen. Arbets- och  säkerhetsin-
struktioner samt rutiner för hantering av kemikalier och farligt avfall vid eventu-
ellt spill och läckage ska finnas upprättade och tillgängliga där hantering sker.  

10.  Verksamhetsområdet och närområdet ska hållas i vårdat skick. 

11.  Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudni-
våer:
- 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18), 
- 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och 
- 45 dB(A) övrig tid.
Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) får inte förekomma nattetid klockan 22-06 
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annat än vid enstaka tillfällen. Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolle-
ras genom emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid 
bostäder. Om ett värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas 
så att värdet kan klaras.

12.  Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att under-
lätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

13.  Avfallsmassor som inkommer på anläggningen får maximalt lagras i tre år. 

14.  Inkommande massor på anläggningen, som avses användas i anläggningsprojekt 
utanför fastighet Hammar 1:18, ska vara kontrollerade med avseende på förore-
ningsinnehåll. Transportkedjan samt kontrollen ska dokumenteras.

15.  Asfalt som inkommer på anläggningen ska kontrolleras med avseende på förore-
ningsinnehåll. Kontrollen ska som minst bestå av okulär besiktning (lukt, utseen-
de), bakgrundskontroll samt spraytest. Vid misstanke om förorening ska även 
provtagning göras. Transportkedjan samt kontrollen ska dokumenteras.

16.  Om olägenhet till följd av damning uppstår från krossning eller sortering ska åtgär-
der vidtas utan dröjsmål. 

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

Försiktighetsmått i samband med anläggning av bullervall och verksamhetsyta
1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överenskommelse med vad som angetts i 

anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut. 

2. Tillförda massor ska utgöras av lera och jordmassor, fria från ovidkommande av-
fall så som trä, tegel och betong. Föroreningsnivån ska motsvara som mest känslig 
markanvändning (enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1).

3. Bolaget ska, utifrån sin kontroll av massorna, skriftligen redovisa punkterna nedan 
till miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan verksamheten påbörjas:
 Antal delprover per samlingsprov samt antal samlingsprov i förhållande till 

mängd massor
 Vilka parametrar som ska analyseras
 Hur ofta provtagning kommer att ske
 Metodik för utvärdering av analysresultat



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL     7 (7)

Sammanträdesdatum

miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

4.    Provtagning ska ske enligt överenskommelse med tillsynsmyndigheten, efter dis-
kussion av försiktighetsmått 3, om det inte med säkerhet kan fastställas att mas-
sorna kommer från opåverkade områden.

5.    Varje tremånadersperiod, från det att verksamheten påbörjas, ska en redovisning 
av mängd, ursprung och kontroll av tillförda massor skickas in till miljö- och hälso-
skyddsavdelningen samt ett kartunderlag som visar utfyllnadens omfattning. 

6.    Utfyllnaden av bullervall och yta får ske längst t.o.m. 2021-12-31. 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. Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 
2, 3, 5, 6 och 7 §§ och 26 kap. 9 § och även 21 och 22 §§ och med hänvisning till 27 § och 
25 d i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Avgift för handläggning av inkomna anmälningar

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

 FASAB Olshus AB, (person-/organisationsnummer 559208-9568) ska betala en 
avgift på 8690 kr för 11 timmars handläggningstid av anmälan.

 Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-11-07  
Anmälan enligt miljöbalken 
Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål 
Situationskarta 
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MHN § 98

Remis - Yttrande gällande ansökan om tillstånd till 
miljöfarlig verksamhet JM Granit AB
Änr MHN 2017/1504

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

och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-10-23. 

Sammanfattning
JM Granit AB ansöker om tillstånd enligt miljöbalken för täktverksamhet 
med uttag av berg på fastigheten Vånga 6:3 i Kristianstad kommun. Ansö-
kan avser ett totalt uttag av 600 000 ton berg, med ett maximalt årligt uttag 
av 30 000 ton. Bolaget ansöker även om tillstånd till krossning av reststen 
som uppkommer till följd av blockstensbrytning inom verksamhetsområ-
det. Bolaget yrkar att tillståndet ska gälla i 20 år.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillstyrker ansökan i den omfattning det 
kan säkerställas att verksamheten kan bedrivas utan att bidra till en ökad 
olägenhet för människors hälsa och miljön. Detta innebär att verksamheten 
bör begränsas vad gäller villkor för buller och arbetstider för att spegla 
pågående verksamheter på Vångaberget samt minimera risken för stör-
ningar för närboende.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- 

och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-10-23. 
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Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-10-23 
Karta över täktområdet 
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MHN § 99

Remiss - vägledning från HaV om 
vattenskyddsområden
Änr MHN 2019/3686

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-10-28, och föreslår att 
kommunstyrelsen antar det som kommunens yttrande till Havs-och vatten-
myndigheten. 

Sammanfattning
Havs- och vattenmyndigheten har tagit fram ett förslag till ny vägledning för 
vattenskyddsområden. Vägledningen har remitterats för yttrande till Kristian-
stads kommun. Bakgrunden är att stora delar av befintliga allmänna råd om 
vattenskyddsområden från 2003 och den vägledande handboken från 2011 är 
inaktuella och därför planeras att upphävas vid årsskiftet 2019/2020. Områ-
desskyddet föreslås bli helt och hållet riskbaserat.

Remissmaterialet består av två dokument där det ena ger vägledning kring hur 
paragraferna som berör vattenskyddsområden i miljöbalkens sjunde kapitel ska 
tillämpas och det andra dokumentet ger vägledning kring hur inventering och 
bedömning av risker kan göras. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 

hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-10-28, och föreslår att 
kommunstyrelsen antar det som kommunens yttrande till Havs-och vatten-
myndigheten. 
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-10-29
Remisshandlingar från HaV  (sammanfattning bil.)
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 100

Förslag till riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter 
skanning
Änr MHN 2019/3789

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom förslaget till riktlinjer för gall-

ring av pappershandlingar efter skanning och föreslår kommunstyrelsen att anta 
förslaget till övergripande riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter 
skanning.

Sammanfattning
I processen att bli mer digitala finns det en strävan att hantera färre pappershand-
lingar och övergå till digitala handlingar i förvaltningens ärendehantering. Förvalt-
ningens styrdokument som gäller dokument och gallring är dokumenthanterings-
planen.

Ett led i att minska pappershanteringen är att skanna in handlingen och skapa ett 
digitalt original som sparas i ett verksamhetssystem. För att få slänga en allmän 
pappershandling krävs ett gallringsbeslut med kompletterande rutiner hur detta ska 
genomföras med de villkor som krävs. I kommunen är det respektive nämnd eller 
styrelse som fattar beslut om gallring.

Kommunarkivet har tagit fram ett förslag till riktlinjer för gallring av pappershand-
lingar efter skanning. Riktlinjerna ska fungera som stöd för kommunens förvaltning-
ar och bolag som vill besluta om och utföra gallring av pappershandling efter skan-
ning.

Den enskilda nämnden får själva utreda och besluta om gallringen men kommunar-
kivets riktlinjer ska användas som stöd för att säkerställa att arkivlagens krav upp-
fylls. 
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom förslaget till riktlinjer för gall-

ring av pappershandlingar efter skanning och föreslår kommunstyrelsen att anta 
förslaget till övergripande riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter 
skanning. Paragrafen justeras omedelbart.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2019-10-10

Förslag till riktlinjer för gallring av pappershandlingar efter skanning

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut § 164, 2019-08-21

Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2019-06-07
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Sammanträdesdatum

miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 101

Sanktionsavgift livsmedel - Åhus Videocenter
Änr MHN 2019/3374

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om livsmedelssanktionsavgift på 

2 500 kr för verksamheten ASL Service Handelsbolag med organisationsnummer 
969787-9899 för att inte registrerat sin livsmedelsverksamhet Videocenter Åhus. 

Sammanfattning
I samband med planerad livsmedelstillsyn den 2019-05-21 upptäckte handläggare att 
verksamheten hade bytt ägare. Vid begäran om att få se ett gammalt kvitto framkom 
det att organisationsnumret hade ändrats. Enligt uppgift från personalen hade verk-
samheten övertagits september 2018. Nya bolaget ASL Service Handelsbolag inkom 
med anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet den 2019-05-29, beslut om 
registrering skickades den 2019-06-03 vid övertagandet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälso-
skyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar om livsmedelssanktionsavgift på 2 500 kr 

för verksamheten ASL Service Handelsbolag med organisationsnummer 969787-
9899 för att inte registrerat sin livsmedelsverksamhet Videocenter Åhus. 

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-10-23
Anmälan om registrering av livsmedelsverksamhet 
Kontrollrapport
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 102

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

Beslut
 Ärendet utgår.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 103

Miljö- och hälsoskyddsnämndens 
sammanträdesdatum 2020
Änr MHN 2019/3865

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås förlägga 2020 års sammanträden 
på följande dagar:
23 januari 5 mars 16 april 14 maj       
18 juni 3 september 8 oktober 5 november  
10 december

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås hålla nio ordinarie sammanträden 
2020 på torsdagar kl.13.30 (för heldagar annan tid). Datum föreslås till 23 
januari, 5 mars, 16 april, 14 maj, 18 juni, 3 september, 8  oktober,  5 
november samt 10 december.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås förlägga 2020 års sammanträden 
på följande dagar:
23 januari 5 mars 16 april 14 maj       
18 juni 3 september 8 oktober 5 november  
10 december

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande 2019-10-17
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 104

Delrapportering för intern kontroll 2019/2020 och 
2019 årsrapportering till kommunledningskontoret
Änr MHN 2019/378

Beslut
 Att godkänna genomförda tester. 
 Att godkänna Årsrapport avseende arbetet med intern kontroll 2019.

Sammanfattning
Förvaltningen har under 2019 fortsatt arbetet med att få ett strukturerat 
ramverk för intern kontroll på plats. Våra huvudprocesser och 
delprocesser är delvis kartlagda och riskbedömda, visst arbete pågår med 
att dokumentera de väsentligaste processerna och koppla dessa till 
kontrollplanen.

 

Under året har test skett enligt 2018/2019 års plan (fastställd av MHN § 
2018/49) och 2019/2020 års plan (fastställd av MHN § 2019/32). Testning 
har skett i nio av elva beslutade kontrollområden enligt 2017/2018 års 
plan samt fem av åtta enligt 2019/2020 års plan. Resterande del testas 
under våren 20120 och slutrapporteras därefter till nämnden.

I likhet med föregående år ska årsrapport avseende vårt arbete med intern 
kontroll upprättas och beslutas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
Statusen föreslås till nivån ”Informell” i mognadsmodellen med 
motiveringen att riskanalys på delprocessnivå pågår och att ett flertal 
processer är dokumenterade. 
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden
 Att godkänna genomförda tester. 
 Att godkänna Årsrapport avseende arbetet med intern kontroll 2019

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande  2019-10-18
Bilaga 1 Årsrapport och självskattning – intern kontroll 2019
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 105

Ekonomisk prognos/rapport september 2019
Änr MHN 2019/379

Beslut
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för september 

2019.

Sammanfattning
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter september 
månad och helårsprognos för 2019. Utfallet för helåret 2019 beräknas ligga 
under givna ramar för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområ-
de.  

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

2019.

Beslutsunderlag
Tjänsteutlåtande: 2019-10-16
Prognos 2019-10-16
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 106

Revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor
Änr MHN 2019/3652

Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till kommunstyrelsen

Föreslå kommunfullmäktige

 Att kommunfullmäktige fastställer förslag till revidering av taxor för miljö- och 
hälsoskyddsnämndens prövning och tillsyn inom livsmedelsområdet, enligt
bilagor till förvaltningens tjänsteutlåtande.

 Taxan föreslås börja gälla den 14 december 2019.

Sammanfattning

Den 14 december 2019 träder EU:s nya kontrollförordning (EU) 2017/625 i kraft, 
då bl.a.  nuvarande kontrollförordning (EG) 882/2004 upphävs. Taxan behöver 
revideras, så att den hänvisar till rätt regelverk. Detta är en förutsättning för att 
miljö- och hälsoskyddsnämnden ska kunna ta betalt för livsmedelskontrollen även 
efter den 14 december.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och hälso-
skyddsnämnden
 Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

förslag till revidering av taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens prövning och 
tillsyn inom livsmedelsområdet, enligt bilagor till förvaltningens tjänsteutlåtan-
de.

 Taxan föreslås börja gälla den 14 december 2019.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2019-10-24
Inledande bestämmelser till Kristianstads kommuns taxa för miljö- och hälsoskydds-
nämndens verksamhet 
Taxa inom livsmedelslagens område 
Gällande taxa inom livsmedelslagens område 
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 107

Övrigt
   

 Inga frågor togs upp under punkten.
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Sammanträdesdatum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2019-11-07

          Utdragsbestyrkande        Justerarens signatur

MHN § 108

Informationer
   

 Faraoanlyser från VA-avdelningen

 Dricksvatten – uppföljning

 Avfallsinsats - avstämning
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