
 
 

 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

1 (1) 

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16 

 
Plats och tid  
 

Rådhuset Skåne rum 114 kl. 13:30 – 15:00 

 
Beslutande 
 
 

Ulf Persson (C)  
Ordförande §§ 28-39, 41-43, 
jäv § 40 

Helen Persson (S) 
Vice ordförande  
Ordförande under § 40 
 

Simon Lennartsson (M) 

 
Bengt Mohlin (M) 
 

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

 
Johan Kronbäck (S) 
 

Patric Hansson (S) Leino Svensson (SD) 

 
Niclas Laudén (SD)  
 
 

Per Friberg (SD) 
  

Övriga närvarande 
 

Roland Alvinsson (L) Ann-Catrin Norfall (S) 
 

 
 

 
Tommy Danielsson 
Förvaltningschef 

Linda Siggelow 
Miljö- och hälsoinspektör 

Anna Bryllert 
Miljö- och hälsoinspektör 

 
Cecilia Hammarberg, 
Avdelningschef 
 
 

Ulrika Hedlund 
Kommunekolog 

Suzanne Hayling 
Miljö- och hälsoinspektör 

 
Malin Nilsson 
HR-chef 

Rebecca Ivarsson 
Miljö- och hälsoinspektör 

Gabriella Lundmark 
Miljö- och hälsoinspektör 

 
   

 Utses att justera Helen Persson    

Justeringens 
tid och plats 

 

Rådhus Skåne 2020-04-17 

 
Sekreterare  ......................................................................................................  Paragrafer §§ 28-43 

  Anna Kärner 

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

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

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

Styrelse/Nämnd Miljö– och hälsoskyddsnämnden Sammanträdesdatum 2020-04-16 

Datum då 
anslaget sätts upp 
 

2020-04-20 Datum då  
anslaget tas ned 

2020-05-11 

Förvaringsplats 
för protokollet  Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen 

Underskrift 

 

 
 ...........................................................................................................  

        
Anna Kärner 

 
Utdragsbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 28 

Fastställelse av dagordning   

Beslut 

• Ärende 12 Anmälan om miljöfarlig verksamhet – Biototal Förnyelsebar 
Växtodling AB utgår och läggs istället till som information.  

• Två frågor läggs till under punkten övrigt. 
• Information om nämndsmöte på distans läggs till under punkten  

informationer 
 
Föredragningslistan fastställs således enligt följande:  

Ärenden 

Nr  

 Upprop 

1 Fastställelse av dagordning 

2 Val av justerare 

3 Delgivning 

4 Delegerade beslut februari 

5 Ekonomisk rapport/prognos februari 

6 Slutredovisning intern kontrollplan 2019/2020 

7 Intern kontrollplan 2020 

8 Separat gallringsbeslut för enskilda avlopp och serveringstillstånd 

9 Förändrad arbetsordning för vattenråd 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

 

 

 

      

      
 

 

 

10 Yttrande – ny fördjupad översiktsplan FÖP 

11 Yttrande – ny förskola i Hammar 

12 Anmälan om miljöfarlig verksamhet – Skandinaviska Bensin AB Din-X                                          

13 Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål –  
JKN Entreprenad 

14 Föreläggande om miljöteknisk markundersökning – Stinsen 1 

15 Övrigt 

16 Informationer 
• Beredskap avseende corona 
• Anmälan om miljöfarlig verksamhet – Biototal Förnyelsebar  

Växtnäring AB 
• Information om nämndsmöte på distans 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 29 

Val av justerare   

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Helen Persson (S) att jämte ord-
förande justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll 2020-04-16. 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 30 

Delgivningar   

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna 
delgivningar. 

 

 

      

Beslutsunderlag 
Utsänd tillsammans med handlingar i kallelsen. 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 31 

Delegationsbeslut februari 2020 
    

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegerings- 
beslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhand-
läggningsbeslut under tiden 2020-02-01 till och med 2020-02-29. 

 

Sammanfattning 
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskydds- 
avdelningen samt delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tids- 
perioden 2020-02-01 till och med 2020-02-29. 

  

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegerings- 
beslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhand-
läggningsbeslut under tiden 2020-02-01 till och med 2020-02-29. 

Beslutsunderlag 

Redovisning av gjorda delegeringsbeslut 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 32 

Ekonomisk prognos/rapport februari 2020 
Änr MHN 2020/770 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för feb-
ruari 2020 

 

Sammanfattning 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Miljö- och hälsoskyddsnämn-
dens verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter februari månad 
och helårsprognos för 2020. 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för feb-
ruari 2020. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteutlåtande:  2020-03-25 
Prognos   2020-03-25 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 33 

Slutredovisning av intern kontrollplan 2019/2020 
Änr MHN 2019/378 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av  
genomförda kontroller för 2019/2020. 

 

Sammanfattning 

Förvaltningen har under 2019/2020 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 2019/2020 års plan (fastställd av MHN § 2019/32). 
Testning har skett i åtta av åtta beslutade kontrollområden.  

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

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av  
genomförda kontroller för 2019/2020. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2020-03-25 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 34 

Intern kontrollplan 2020 
Änr MHN 2020/1210 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsplan och organisation för 
intern kontroll 2020. 

 

Sammanfattning 
Arbetet med att få ett strukturerat ramverk för intern kontroll på plats pågår.  
Det är ett omfattande arbete som kräver att vi identifierar, riskbedömer och  
dokumenterar våra huvud- och delprocesser, samt att dessa uppdateras årligen.  
Förvaltningen har tagit fram en kontrollplan som bygger på genomförda risk-
analyser samt verksamhetsplan för 2020. Testning sker under perioden april 
2020 tilldecember 2020. Delrapportering om aktuell status sker till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden under hösten 2020 samt slutrapportering årsskiftet  
december 2020.  

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

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsplan och organisation för 
intern kontroll 2020. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-03-27 
Intern kontrollplan 2020  
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 35 

Separat gallringsbeslut gällande arkiv för enskilda  
avlopp och serveringstillstånd 
Änr MHN 2020/543 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att pappersoriginal för  
enskilda avlopp och serveringstillstånd får ersättas av digitala handlingar i 
samband med överföring till e-arkiv, under förutsättningarna i riktlinjerna 
för ersättningsskanning uppföljs.  

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att äldre tillstånd för  
enskilda avlopp där anläggningen ersatts med nytt tillstånd, kommunalt  
avlopp eller inte längre finns får gallras. 

 

Sammanfattning 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen avser att ersätta pappersoriginal rörande  
enskilda avlopp och serveringstillstånd med digitala handlingar. De digitala 
handlingarna kommer att förvaras i ett mellanarkiv i kommunens e-arkiv. 

Pappersoriginalen som avses i detta gallringsbeslut rör äldre allmänna hand-
lingar som inte omfattas av miljö- och hälsoskyddsnämndens retroaktiva  
gallringsbeslut i riktlinjer för ersättningsskanning (2020-03-05 - ALL.2020.542).  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås också fatta ett separat gallringsbeslut 
avseende äldre tillstånd för enskilda avlopp där anläggningen upphört på grund 
av det ersatts av ny anläggning, kommunalt avlopp eller av annan orsak.  
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

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

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta att pappersoriginal för  
enskilda avlopp och serveringstillstånd får ersättas av digitala handlingar i 
samband med överföring till e-arkiv, under förutsättningarna i riktlinjerna 
för ersättningsskanning uppföljs.  

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta att äldre tillstånd för  
enskilda avlopp där anläggningen ersatts med nytt tillstånd, kommunalt  
avlopp eller inte längre finns får gallras. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-03-26 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 36 

Reviderad arbetsordning vattenrelaterade arbetsgrupper 
Änr MHN 2020/376 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslaget till  
arbetsordning i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens  
tjänsteskrivelse 2020-04-02, samt föreslå Kommunstyrelsen att fastställa  
arbetsordningen.  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har gett miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att revidera 
den befintliga arbetsordningen gällande Kristianstad kommuns representation i 
olika vattenråd och andra vattenrelaterade arbetsgrupper. Enligt förslaget på ny 
arbetsordning ska kommunstyrelsen nominera och utse representanter till de  
arbetsgrupper där politisk representation krävs. Miljö- och hälsoskyddsnämnden 
ansvarar även i fortsättningen för att samordna det vattenstrategiska arbetet på 
tjänstemannanivå.  

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

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslaget till  
arbetsordning i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens  
tjänsteskrivelse 2020-04-02, samt föreslå Kommunstyrelsen att fastställa  
arbetsordningen.  

Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2012-08-07 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 37 

Yttrande – remiss för ändring av översiktsplan för  
Kristianstad stad – BN 15-1977 
Änr MHN 2019/4636 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-04-06.  

 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till ändring av översiktsplan för  
staden Kristianstad. I översiktsplanen ges förslag på utvecklingen av den fysiska 
mark- och vattenanvändningen för staden Kristianstad och dess närmaste  
omland. Planen behandlar frågeställningar som rör de närmaste 12 åren, dvs. 
fram till år 2032. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är generellt positiv till planen 
och de förslag som presenteras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att den 
fördjupade översiktsplanen kommer att bli ett värdefullt verktyg i det  
gemensamma arbetet med att skapa framtidens Kristianstad.  

Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill dock framföra ett antal synpunkter som är 
viktiga för det fortsatta arbetet med översiktsplanen. Bland annat vill nämnden 
påtala vikten av en förbättrad resurshushållning och en ökad hänsyn till  
allmänna intressen. Detta innebär bland annat att nämnden anser att mängden 
åkermark som tas i anspråk för nybyggnation bör minskas och att områden med 
höga naturvärden måste undantas från exploatering.  
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

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

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-04-06.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-04-06 

Handlingar för ärendet aviserade på kristianstad.se 
https://www.kristianstad.se/sv/bygga-bo-och-miljo/detaljplan-och-oversikts-
plan/oversiktsplan/pagaende-oversiktlig-planering/pagaende-andring-av-for-
djupad-oversiktsplan-staden/    
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 38 

Yttrande remiss för detaljplan Hammar 138:24 BN 17-58 
Änr MHN 2020/436 

Beslut 

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-04-03. 

 

Sammanfattning 

Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för Hammar 138:24. 
Syftet med den nya planen är att möjliggöra för förskola och bostäder samt be-
kräfta befintlig handelsverksamhet inom en del av området. Planområdet ligger 
centralt i Hammar och utgör en yta på ca 13 900 m2.  

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tycker i stort att förslaget är väl utrett, men 
när det gäller den planerade förskolans utemiljö har vi några synpunkter och frå-
geställningar gällande friytan.  

Det anges i förslaget att Boverkets rekommendation på 40 m2 friyta per barn 
kommer att vara svårt att uppnå med 6 avdelningar eller mer. Med anledning av 
detta behöver det tydliggöras hur många avdelningar planen maximalt medger 
och hur mycket yta det blir per barn vid maximalt nyttjande. Vidare behövs in-
formation om hur en minskad yta i så fall planeras att kompenseras. 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens utgångspunkt är att Boverkets riktlinjer för 
friyta bör efterlevas vid nybyggnation av förskolor inom Kristianstads kommun. 
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Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

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

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande i enlighet med miljö- och 
hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-04-03. 

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-04-03 

Samrådshandling BN 17-0058 

Boverkets allmänna råd (BFS 2015:1) om friyta för lek och utevistelse vid fritids-
hem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet 

Boverkets vägledning  "Gör plats för barn och unga!" 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (4) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 39 

Anmälan om miljöfarlig verksamhet – från U till C – 
Skandinaviska Bensin AB Din-X 
Änr MHN 2020/1135 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skandinaviska Bensin AB Din-X, 
556085-5966, att iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av verk-
samheten på Björkhem 10: 

1. Spillzonerna kring tankningsplatser och cisternpåfyllning ska vara försedda 
med tät drivmedelsbeständig ytbeläggning.  

2. Kopplingsdonen för cisternpåfyllning ska vara skyddade mot påkörning och 
försedda med nederbördsskyddat spillkar med en uppsamlingskapacitet om 
minst 150 liter. 

3. Dagvattnet från ytorna där det sker hantering av drivmedel med  
olje-/bensininnehåll ska avledas till en oljeavskiljare som uppfyller de krav 
som i normen SS-EN 858 ställs på en avskiljare i klass 1. Oljeavskiljaren ska 
vara dimensionerad för den mängd vatten som belastar oljeavskiljaren. 

4. Samtliga oljeavskiljare ska vara utrustade med akustiskt och optiskt larm för 
hög oljenivå. 

5. Oljeavskiljare ska tömmas vid behov, dock minst en gång årligen, och inne-
hållet ska tas om hand som farligt avfall.  

6. Situationsplan och VA-ritning för anläggningen ska finnas tillgänglig i verk-
samheten. 

7. 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 26 kap. 9 § och med hänvisning till miljö-
balken 2 kap. 2 och 3 §§, och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

Skandinaviska Bensin AB Din-X, (person-/organisationsnummer 556085-5966) 
ska betala en avgift på 2 370 kr för 3 timmars handläggningstid av anmälan. 

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat. 
 

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

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det över-
klagas.  

 

 

Sammanfattning 

Skandinaviska Bensin AB, Din-X på Blekingevägen 16, gjorde 2020-03-19 en  
anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) för driv-
medelsverksamhet på fastigheten Björkhem 10. Verksamheten har varit igång 
under flera år men har för år 2019 hamnat över gränsen för anmälningsplikt, som 
baseras på hur mycket drivmedel som hanteras årligen. 

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

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16   

 

        Utdragsbestyrkande                                         Justerarens signatur 

 

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Skandinaviska Bensin AB Din-X, 
556085-5966, att iaktta följande försiktighetsmått i samband med drift av verk-
samheten på Björkhem 10: 

1. Spillzonerna kring tankningsplatser och cisternpåfyllning ska vara försedda 
med tät drivmedelsbeständig ytbeläggning.  

2. Kopplingsdonen för cisternpåfyllning ska vara skyddade mot påkörning och 
försedda med nederbördsskyddat spillkar med en uppsamlingskapacitet om 
minst 150 liter. 

3. Dagvattnet från ytorna där det sker hantering av drivmedel med  
olje-/bensininnehåll ska avledas till en oljeavskiljare som uppfyller de krav 
som i normen SS-EN 858 ställs på en avskiljare i klass 1. Oljeavskiljaren ska 
vara dimensionerad för den mängd vatten som belastar oljeavskiljaren. 

4. Samtliga oljeavskiljare ska vara utrustade med akustiskt och optiskt larm för 
hög oljenivå. 

5. Oljeavskiljare ska tömmas vid behov, dock minst en gång årligen, och inne-
hållet ska tas om hand som farligt avfall.  

6. Situationsplan och VA-ritning för anläggningen ska finnas tillgänglig i verk-
samheten. 

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

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

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 

Skandinaviska Bensin AB Din-X, (person-/organisationsnummer 556085-5966) 
ska betala en avgift på 2 370 kr för 3 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 över-
klagas.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-04-02 
Anmälan enligt miljöbalken (bil.1) 
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MHN § 40 

Anmälan om återvinning av avfall för anläggnings-
ändamål – JKN Entreprenad AB 
Änr MHN 2019/4225 

Beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger JKN Entreprenad AB, 556798-1088, 
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med återvinning av avfall för  
anläggningsändamål på delar av fastigheterna Assaretorp 1:38, 1:39 och 1:40: 
 
1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som an-

getts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut. 
 

2. Tillförda material ska utgöras av jord, morän, natursten, betongkross, asfalt-
skross samt porslinskross.  
 

3. Betong, asfalt och porslin ska krossas så att den storleksmässigt är likvärdigt 
med ett stenkross- eller naturgrusmaterial. 
 

4. Baserat på det syfte som uppgetts i anmälan får maximalt 21 000 m3 avfall 
som omnämns i punkt 2 användas för anläggningsändamål på anläggningen. 
Önskar bolaget tillföra mer avfall för att utöka ytan krävs en ny anmälan. 
 

5. Utfyllnaden får pågå i två år efter att detta beslut har vunnit laga kraft.  
Önskar bolaget utöka tidsperioden behöver ny anmälan inkomma till tillsyns-
myndigheten.  
 

6. Föroreningsnivån för tillförda massor ska motsvara känslig markanvändning 
(KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark.  
 

7. Utgångspunkt för föroreningsnivå med avseende på utlakning från avfallet 
ska vara Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets vägledning för 
återvinning av avfall i anläggningsarbeten, handbok 2010:1. 

 
8. Endast asfaltskross med föroreningsnivå < 70ppm PAH-16 ska användas i ut-

fyllnaden.  
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9. Provtagning av massor ska ske enligt kontrollprogram om det inte med sä-
kerhet kan fastställas att massorna kommer från opåverkade områden.  
 

10. Varje tremånadersperiod, från det att verksamheten påbörjas, ska en redovis-
ning ske till miljö- och hälsoskyddsavdelningen av mängd avfall som använts 
samt ett kartunderlag som visat utfyllnadens omfattning. Redovisningen ska 
även innefatta projektspecifik information om tillfört avfall: 
• Provtagningsmetodik  
• Ursprung (adress och fastighetsbeteckning) 
• Markanvändning 

 
11. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan angivna ekvi-

valenta 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 emissionsmätningar 
och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett värde över-
skrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras. 

 
12. Samtliga transporter som rör den anmälda utfyllnaden ska gå via 

Grönalundsvägen. 
 
13. 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 (upplysningsskyldighet) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med 
hänvisning till 27 § och 25 d i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd. 
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Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
 
• JKN Entreprenad AB, (person-/organisationsnummer 556798-1088) ska  

betala en avgift på 13 430 kr för 17 timmars handläggningstid av anmälan. 
• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat. 
 
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med 
hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel 
Taxa enligt miljöbalken.  
 
Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det över-
klagas.  
 
Jäv 
Ulf Persson (C) deltar inte i ärendet på grund av jäv.   

 

Sammanfattning 

JKN Entreprenad AB gjorde 2019-11-06 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljö-
prövningsförordningen (2013:251) för återvinning av avfall för anläggningsända-
mål på delar fastigheterna Assaretorp 1:38, 1:39 och 1:40.  

Kompletteringar har inkommit vid flertalet tillfällen, den senaste 2020-02-18 i 
vilken bolaget redovisade reviderade mängder och reviderad situationsplan. 

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 JKN Entreprenad AB, 556798-1088, 
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med återvinning av avfall för  
anläggningsändamål på delar av fastigheterna Assaretorp 1:38, 1:39 och 1:40: 
 
1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som an-

getts i anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut. 
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2. Tillförda material ska utgöras av jord, morän, natursten, betongkross, asfalt-
skross samt porslinskross.  
 

3. Betong, asfalt och porslin ska krossas så att den storleksmässigt är likvärdigt 
med ett stenkross- eller naturgrusmaterial. 
 

4. Baserat på det syfte som uppgetts i anmälan får maximalt 21 000 m3 avfall 
som omnämns i punkt 2 användas för anläggningsändamål på anläggningen. 
Önskar bolaget tillföra mer avfall för att utöka ytan krävs en ny anmälan. 
 

5. Utfyllnaden får pågå i två år efter att detta beslut har vunnit laga kraft.  
Önskar bolaget utöka tidsperioden behöver ny anmälan inkomma till tillsyns-
myndigheten.  
 

6. Föroreningsnivån för tillförda massor ska motsvara känslig markanvändning 
(KM) enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark.  
 

7. Utgångspunkt för föroreningsnivå med avseende på utlakning från avfallet 
ska vara Mindre än ringa risk (MRR) enligt Naturvårdsverkets vägledning för 
återvinning av avfall i anläggningsarbeten, handbok 2010:1. 

 
8. Endast asfaltskross med föroreningsnivå < 70ppm PAH-16 ska användas i ut-

fyllnaden.  
 

9. Provtagning av massor ska ske enligt kontrollprogram om det inte med sä-
kerhet kan fastställas att massorna kommer från opåverkade områden.  
 

10. Varje tremånadersperiod, från det att verksamheten påbörjas, ska en redovis-
ning ske till miljö- och hälsoskyddsavdelningen av mängd avfall som använts 
samt ett kartunderlag som visat utfyllnadens omfattning. Redovisningen ska 
även innefatta projektspecifik information om tillfört avfall: 
• Provtagningsmetodik  
• Ursprung (adress och fastighetsbeteckning) 
• Markanvändning 

 
11. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan angivna ekvi-

valenta ljudnivåer. 
 

• 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 07-18),  
• 40 dB(A) nattetid (kl 22-07) och  
• 45 dB(A) övrig tid.  
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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 emissionsmätningar 
och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett värde över-
skrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras. 

 
12. Samtliga transporter som rör den anmälda utfyllnaden ska gå via 

Grönalundsvägen. 
 
13. 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 (upplysningsskyldighet) och 22 (undersökningsskyldighet) §§ och med 
hänvisning till 27 § och 25 d i förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksam-
het och hälsoskydd. 
 
Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
 
• JKN Entreprenad AB, (person-/organisationsnummer 556798-1088) ska  

betala en avgift på 13 430 kr för 17 timmars handläggningstid av anmälan. 
• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat. 
 
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med 
hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel 
Taxa enligt miljöbalken.  
 
Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det över-
klagas.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-03-30 
Situationsplan (bil 1) 
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MHN § 41 

Föreläggande om miljöteknisk undersökning – Stinsen 1 
Änr MHN 2020/484 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Ateljé Lyktan AB (556063-9634) som 
tidigare har bedrivit verksamhet på fastigheten Stinsen 1 i Kristianstads kommun 
att: 

1. Senast 2020-05-29 inkomma med förslag till provtagningsplan för miljö-
teknisk undersökning av medier som kan vara förorenade av klorerade 
lösningsmedel (detta inkluderar åtminstone jord, grundvatten, porluft 
och dagvatten). Provtagningsplanen ska tydligt koppas till en konceptuell 
modell. Vid utformning av provtagningsplanen ska följande beaktas: 
 
a. Provtagningen ska riktas mot platser där klorerade lösningsmedel 

har förvarats/hanterats i syfte att identifiera källområden. 
b. Provtagningen ska även utformas så att olika spridningsvägar spåras 

och kartläggs. 
c. Analyserna ska göras på ackrediterat laboratorium och åtminstone 

omfatta för branschen typiska föroreningar så som metaller,  
lösningsmedel (lacknafta/thinner) och klorerade lösningsmedel.  

d. Undersökningen ska planeras och genomföras i enlighet med SGF:s 
rapporter 2:2011 (Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten - 
att tänka på inför provtagning och upphandling) och 2:2013 (Fält-
handbok undersökning av förorenade områden). 

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

2. Genomföra den miljötekniska undersökningen efter att provtagnings- 
planen godkänts av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.  
  

3. Skriftligt redovisa resultatet av den miljötekniska undersökningen till-
sammans med en uppdaterad konceptuell modell, en bedömning av  
risker för människors hälsa och miljön samt behovet av vidare åtgärder.  
Redovisningen ska vara miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillhanda  
senast 4 månader efter att provtagningsplanen godkänts. 
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Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till  
10 kap 2 och 4 §§ (i dess lydelse före 1 aug 2007) samt 26 kap 21 § miljöbalken. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att: 

• Ateljé Lyktan AB (556063-9634) ska betala en tillsynsavgift på 7 900 kr 
för 10 timmars tillsynstid. 

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat. 

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

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det över-
klagas.  

Nämndens behandling 

Enligt förslag från miljö- och hälsoskyddsavdelningen vid den muntliga redovis-
ningen ändras tidsgränsen i punkt 3 gällande redovisning av den miljötekniska 
undersökningen till 4 månader istället för 3.  

 

Sammanfattning 

I samband med schaktning för VA-ledningar längs Skrågatan i Åhus påträffades 
en förorening som, vid analys, visade sig vara klorerade alifatiska kolväten (fort-
sättningsvis klorerade lösningsmedel alternativt CAH). För att kunna färdigställa 
VA-arbetet har tekniska förvaltningen inom Kristianstads kommun tagit ut ett 
stort antal prover. Högst halter (i både jord och grundvatten) har återfunnits i  
anslutning till en gammal dräneringsbrunn. Halterna indikerar att det kan före-
komma klorerade lösningsmedel i fri fas.  

Grävarbetet har skett intill en byggnad, s k Gärdskan, på fastigheten Stinsen 1.  
I nuvarande Gärdskans lokaler bedrev Ateljé Lyktan AB verksamhet under  
ca 30 år. Vid tillverkningen av belysningsarmatur användes klorerade lösnings- 
medel för avfettning. Verksamheten har tidigare inventerats och riskklassats  
enligt MIFO av länsstyrelsen. Risken för människors hälsa och miljön har bedömts 
vara stor.  
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Med anledning av att verksamheten har bedömts tillhöra riskklass 2 och att det 
nu upptäckts mycket höga halter klorerade lösningsmedel på fastigheten behöver 
föroreningssituationen utredas vidare. Utredning innebär planering av prov- 
tagning, utförande av miljöteknisk markundersökning och utvärdering och analys 
av resultatet. Syftet med utredningen är att kartlägga föroreningssituationen  
genom att identifiera källområden och spridningsvägar. Syftet är, i det här skedet, 
inte att avgränsa föroreningen eller undersöka förekomst i berg. Beslutet riktas 
mot Ateljé Lyktan AB som miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer är den 
verksamhet som har orsakat föroreningen. 

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

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Ateljé Lyktan AB (556063-9634) som 
tidigare har bedrivit verksamhet på fastigheten Stinsen 1 i Kristianstads kommun 
att: 

1. Senast 2020-05-29 inkomma med förslag till provtagningsplan för miljö-
teknisk undersökning av medier som kan vara förorenade av klorerade 
lösningsmedel (detta inkluderar åtminstone jord, grundvatten, porluft 
och dagvatten). Provtagningsplanen ska tydligt koppas till en konceptuell 
modell. Vid utformning av provtagningsplanen ska följande beaktas: 
 
a. Provtagningen ska riktas mot platser där klorerade lösningsmedel 

har förvarats/hanterats i syfte att identifiera källområden. 
b. Provtagningen ska även utformas så att olika spridningsvägar spåras 

och kartläggs. 
c. Analyserna ska göras på ackrediterat laboratorium och åtminstone 

omfatta för branschen typiska föroreningar så som metaller,  
lösningsmedel (lacknafta/thinner) och klorerade lösningsmedel.  

d. Undersökningen ska planeras och genomföras i enlighet med SGF:s 
rapporter 2:2011 (Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten - 
att tänka på inför provtagning och upphandling) och 2:2013 (Fält-
handbok undersökning av förorenade områden). 

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

2. Genomföra den miljötekniska undersökningen efter att provtagnings- 
planen godkänts av miljö- och hälsoskyddsavdelningen.  
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3. Skriftligt redovisa resultatet av den miljötekniska undersökningen till-
sammans med en uppdaterad konceptuell modell, en bedömning av  
risker för människors hälsa och miljön samt behovet av vidare åtgärder.  
Redovisningen ska vara miljö- och hälsoskyddsavdelningen tillhanda  
senast 3 månader efter att provtagningsplanen godkänts. 

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till  
10 kap 2 och 4 §§ (i dess lydelse före 1 aug 2007) samt 26 kap 21 § miljöbalken. 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att: 

• Ateljé Lyktan AB (556063-9634) ska betala en tillsynsavgift på 7 900 kr 
för 10 timmars tillsynstid. 

• Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat. 

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

Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det över-
klagas.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse 2020-04-06 

 



 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (1) 

 
Sammanträdesdatum 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2020-04-16  

 

          Utdragsbestyrkande         Justerarens signatur 

 

MHN § 42 

Övrigt   

• Fråga från Johan Kronbäck (S) om hur tillsynen på nedskräpad åter- 
vinningsstation i Åhus fortskrider. Förvaltningen återkommer med  
information i ärendet.  

• Fråga från Patric Hansson (S) om bygglov på återvinningsstationen i 
Nosaby. Svar från förvaltningen att bygglovet är klart.  
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MHN § 43 

Informationer 
   

• Beredskap avseende Corona-epidemin 
• Anmälan om miljöfarlig verksamhet – Biototal Förnyelsebar Växtnäring AB 
• Information om nämndsmöte på distans 
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