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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 96

Fastställelse av dagordning

Beslut

· Ärende 10 angående anmälan ommiljöfarlig verksamhet utgår.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 97

Val av justerare

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Helen Persson (S) att jämte ordförande

justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2020-12-10.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 98

Delgivningar

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 99

Delegerade beslut oktober

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av

delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade

alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2020-10-01 - 2020-10-31.

Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade

alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2020-10-01 - 2020-10-31.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av

delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade

alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2020-10-01 - 2020-10-31.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 100

Budget och styrkort 2021

Änr ALL.2020.4368

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till budget, budgettext och

styrkort för 2021.

Nämndens behandling

Yrkande

Socialdemokratiska gruppen önskar att nämnden ställer sig bakom Socialdemokraternas

förslag att lämna in en hemställan till kommunstyrelsen kring ett extra tillslag på 500 000

kronor i enlighet med Socialdemokraternas budgetförslaget som en resursförstärkning till

hälsoskydd.

Socialdemokratiska gruppen: Helen Persson (gruppledare), Johan Kronbäck Angsmo,

Birgitta Book, Anki Norfall, Patric Hansson

Beslutsgång

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden

bifaller miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag.

Reservation

Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet, i enlighet med Socialdemokraternas

budgetförslag som framställdes i fullmäktige den 10 november 2020 med en utökning

av 500 000 kr som en resursförstärkning till hälsoskydd.

Socialdemokratiska gruppen: Helen Persson (gruppledare), Johan Kronbäck Angsmo,

Birgitta Book, Anki Norfall, Patric Hansson
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Sammanfattning

Delårsbokslutet, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, inommiljö- och

hälsoskyddsnämndens ansvarsområde har lagt budgeten i balans för 2021 utifrån givna

ramar och förutsättningar. De resurser som tillförs till miljö- och hälsoskyddsnämndens

ansvarsområde från förvaltningen är inommiljö- och hälsoskyddsavdelningen. Utöver

ovanstående så ingår vissa förvaltningsövergripande tjänster som t ex ledning, HR, ekonomi,

vilket fördelas mellan miljö- och hälsoskyddsnämnden och byggnadsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner förslag till budget, budgettext och

styrkort för 2021.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Drift- och investeringsbudget Bilaga 1

Budgettext Bilaga 2

Styrkort Bilaga 3
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 101

Ekonomisk månadsrapport/prognos

Änr ALL.2020.770

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2020.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämndens

verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter november månad och helårsprognos

för 2020.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapporten för november 2020.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Prognos
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 102

Intern kontroll - årsrapport 2020

Änr ALL.2020.1210

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner genomförda tester samt årsrapporten

för 2020 enligt bilaga 1 och 2, samt översänder årsrapporten till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förvaltningen har under 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 miljö- och hälsoskyddsnämndens fastställda plan för 2020.

Testning har skett i alla beslutade kontrollområden enligt 2020 års plan.

I likhet med föregående år ska årsrapport avseende arbetet 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.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner genomförda tester samt årsrapporten

för 2020 enligt bilaga 1 och 2, samt översänder årsrapporten till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Årsrapport Bilaga 1
Intern kontrollplan - resultat Bilaga 2



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

10 (34)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10
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MHN § 103

Begäran om överlåtelse av tillsyn

Änr ALL.2020.3981

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att i enligt

med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) hemställa om att Länsstyrelsen i

Skåne län överlåter den operativa tillsynen till Kristianstads kommun på följande

tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter:

· JKN Entreprenad AB (org.nr 556798-1088, samrådsfas)
· Nevis gris AB  (org.nr 556720-0125 lst dnr 551-4429-2020)
· Ripa Lantbruks AB (org.nr 55 67 75-88 41, lst dnr 551-10377-2020)
· Maltesholms fisk AB (org.nr 559176-7396, samrådsfas)
· CW-fisk AB (org.nr 559187-2758, samrådsfas)
· Fiskuppfödning 2 AB (org.nr 559187-2519, samrådsfas)
· Fiskuppfödning 3 AB (org.nr 559187-2557, samrådsfas)
· Fiskuppfödning 4 AB (org.nr 559187-2535, samrådsfas)

Sammanfattning

Länsstyrelsen får överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa tillsynen på

tillståndspliktiga verksamheter om kommunfullmäktige begär det. Länsstyrelsen i Skåne län

har via beslut överlåtit tillsynen till Kristianstads kommun på tillståndspliktiga miljöfarliga

verksamheter. För nya verksamheter och verksamheter som inte återfinns i tidigare beslut är

Länsstyrelsen tillsynsmyndighet tills annat beslutas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden hemställer via kommunfullmäktige om att få överta tillsyn

på ett antal verksamheter som för närvarande är under tillståndsprövning. Samtliga

verksamheter som omfattas av begäran motsvarar sådana som nämnden har tillsyn över

sedan tidigare.
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att i enligt

med 1 kap. 18 § miljötillsynsförordningen (2011:13) hemställa om att Länsstyrelsen i

Skåne län överlåter den operativa tillsynen till Kristianstads kommun på följande

tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter:

· JKN Entreprenad AB (org.nr 556798-1088, samrådsfas)
· Nevis gris AB  (org.nr 556720-0125 lst dnr 551-4429-2020)
· Ripa Lantbruks AB (org.nr 55 67 75-88 41, lst dnr 551-10377-2020)
· Maltesholms fisk AB (org.nr 559176-7396, samrådsfas)
· CW-fisk AB (org.nr 559187-2758, samrådsfas)
· Fiskuppfödning 2 AB (org.nr 559187-2519, samrådsfas)
· Fiskuppfödning 3 AB (org.nr 559187-2557, samrådsfas)
· Fiskuppfödning 4 AB (org.nr 559187-2535, samrådsfas)

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Aktuell tillsynsplan (bil. 1)

Aktuell behovsutredning med bilaga 1 (bil. 2 + 3)

Verksamhetsrapport 2019 (bil. 4)

Redovisning av den politiska organisationen respektive organisationen

på förvaltningsnivå (grafik) (bil. 5)

Aktuell kompetensförsörjningsplan (bil 6)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 104

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - halkbana Norra Åsum 2:3 -
Halkspecialisten i Sverige AB

Änr MIL.2020.4083

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Halkspecialisten i Sverige AB, 559126-0087
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av
trafikövningsplats på Norra Åsum 2:3:

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 läckage inte kan nå
avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:
1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska 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 maximala ljudnivåer.

· 60 dB(A) helgfri måndag till lördag under dagtid (kl 07-19),
· 55 dB(A) helgfri måndag till lördag under kvällstid (kl 19-22), och
· 55 dB(A) söndag och helgdag (kl 7-19)

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

Den maximala ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar 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. Bolaget ska senast tre månader efter att detta beslut vunnit laga kraft inkommamed ett
förslag på provtagningsplan för dagvatten. Provtagningsplanen ska godkännas av miljö-
och hälsoskyddsavdelningen innan den verkställs. Provtagning ska ske i en punkt i
dagvattenhanteringssystemet innan vattnet når damm för infiltration. Resultatet ska
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

därefter utvärderas avseende kvalitet och påverkan på miljön av bolaget och redovisas
för miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

6. 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 §§ samt 26 kap. 9, 21 och 22 §§
och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Halkspecialisten i Sverige AB, (organisationsnummer 559126-0087) ska betala en
avgift på 11 850 kr för 15 timmars handläggningstid av anmälan.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Sammanfattning

Halkspecialisten i Sverige AB gjorde 2020-10-16 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljö-

prövningsförordningen (2013:251) för trafikövningsplats på fastigheten Norra Åsum 2:33.

Ärendet har därefter kompletterats, senast 2020-11-13.

Trafikövningsplatsen utgörs av asfalterade ytor där övningsfordon utrustade med särskild

däckbeklädnad kommer att simulera körning på halt väglag som ett moment under

körkortsutbildning.

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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Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Halkspecialisten i Sverige AB, 559126-0087
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av
trafikövningsplats på Norra Åsum 2:3:

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 läckage inte kan nå
avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:
1. ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
2. försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
3. i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.

Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska 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 maximala ljudnivåer.

· 60 dB(A) helgfri måndag till lördag under dagtid (kl 07-19),
· 55 dB(A) helgfri måndag till lördag under kvällstid (kl 19-22), och
· 55 dB(A) söndag och helgdag (kl 7-19)

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

Den maximala ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom emissionsmätningar 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. Bolaget ska senast tre månader efter att detta beslut vunnit laga kraft inkommamed ett
förslag på provtagningsplan för dagvatten. Provtagningsplanen ska godkännas av miljö-
och hälsoskyddsavdelningen innan den verkställs. Provtagning ska ske i en punkt i
dagvattenhanteringssystemet innan vattnet når damm för infiltration. Resultatet ska
därefter utvärderas avseende kvalitet och påverkan på miljön av bolaget och redovisas
för miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

6. 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 §§ samt 26 kap. 9, 21 och 22 §§
och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.
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Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Halkspecialisten i Sverige AB, (organisationsnummer 559126-0087) ska betala en
avgift på 11 850 kr för 15 timmars handläggningstid av anmälan.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)

Miljöpåverkan (bil. 2)

Begäran om komplettering (bil. 3)

Kompletteringar - e-postväxling (bil. 4)
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Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 105

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - mellanlagring och
bearbetning av schaktmassor Härlöv 50:54 -
Tekniska förvaltningen

Änr MIL.2020.4056

Beslut

· Ärendet utgår på grund av att verksamhetsutövaren har återtagit anmälan.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10
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MHN § 106

Föreläggande om provtagning för miljöteknisk
markundersökning - Lelles Återvinning AB

Änr MARK.2020.4323

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Lelles Återvinning AB (556670-8680),
Tassebodavägen 125, som driver verksamhet på fastigheten Marielund 10:16 i
Kristianstads kommun att:

1. Inkommamed ett förslag till provtagningsplan för översiktlig miljöteknisk

markundersökning avseende mark och grundvatten på fastigheten Marielund 10:16

i Kristianstads kommun senast två månader efter delgivning av detta beslut.

2. Den planerade undersökningen ska motsvara en förstudie etapp 1 enligt

Naturvårdsverkets kvalitetsmanual utgåva 13 2019.

3. I förslaget ska minst följande moment beskrivas och motiveras:

a. Kompletterande inventering av fakta
b. Geologiska förutsättningar
c. Provtagningsmedia, omfattning och antal provpunkter
d. Vilka ämnen som ska analyseras
e. Provtagningsmetod
f. Situationsplan
g. Tidsplan för genomförande

4. Provtagningsplanen och den planerade undersökningen ska göras av en oberoende

sakkunnig med dokumenterad erfarenhet av och kunskap om förorenade områden.

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2, 3, 7, 8 §§
samt 9 kap 21 och 22 §§ miljöbalken.

Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.
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Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen inventerade under 2017-2018 verksamheten på fastigheten

Marielund 10:16 enligt MIFO fas 1. Den samlade bedömningen resulterade i att verksamheten

placerades i riskklass 2, det vill säga en stor risk för förorening. Bedömningen gjordes

framförallt utifrån uppgifterna att miljöfarlig verksamhet bedrivits på platsen under lång tid, att

flera ämnen har en hög eller mycket hög farlighet samt att pressning skett direkt på marken.

Dessutom ligger fastigheten i ett inströmningsområde för det djupa grundvattnet.

Med hänvisning till riskklassningen gör miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömningen att det

behöver utföras en översiktlig miljöteknisk markundersökning i syfte att undersöka om

verksamheten har orsakat några föroreningar och om det i så fall föreligger behov av

avhjälpandeåtgärd. Första steget är att begära in en provtagningsplan.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Lelles Återvinning AB (556670-8680),
Tassebodavägen 125, som driver verksamhet på fastigheten Marielund 10:16 i
Kristianstads kommun att:

1. Inkommamed ett förslag till provtagningsplan för översiktlig miljöteknisk
markundersökning avseende mark och grundvatten på fastigheten Marielund 10:16 i
Kristianstads kommun senast två månader efter delgivning av detta beslut.

2. Den planerade undersökningen ska motsvara en förstudie etapp 1 enligt
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual utgåva 13 2019.

3. I förslaget ska minst följande moment beskrivas och motiveras:

a. Kompletterande inventering av fakta
b. Geologiska förutsättningar
c. Provtagningsmedia, omfattning och antal provpunkter
d. Vilka ämnen som ska analyseras
e. Provtagningsmetod
f. Situationsplan
g. Tidsplan för genomförande

4. Provtagningsplanen och den planerade undersökningen ska göras av en oberoende
sakkunnig med dokumenterad erfarenhet av och kunskap om förorenade områden.

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2, 3, 7, 8 §§
samt 9 kap 21 och 22 §§ miljöbalken.
Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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MHN § 107

Föreläggande om provtagning för miljöteknisk
markundersökning - Gärds Köpinge Bil & skrot

Änr MARK.2020.4238

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Gärds Köpinge Bil & Skrot 
(organisationsnummer), Riddare Urups väg 125 som driver verksamhet på 
fastigheten Köpinge 91:2 i Kristianstads kommun att:

5. Inkommamed ett förslag till provtagningsplan för översiktlig miljöteknisk

markundersökning avseende mark och grundvatten på fastigheten Köpinge 91:2 i

Kristianstads kommun senast två månader efter delgivning av detta beslut.

6. Den planerade undersökningen ska motsvara en förstudie etapp 1 enligt

Naturvårdsverkets kvalitetsmanual utgåva 13 2019.

7. I förslaget ska minst följande moment beskrivas och motiveras:

h. Kompletterande inventering av fakta
i. Geologiska förutsättningar
j. Provtagningsmedia, omfattning och antal provpunkter
k. Vilka ämnen som ska analyseras
l. Provtagningsmetod
m. Situationsplan
n. Tidsplan för genomförande

8. Provtagningsplanen och den planerade undersökningen ska göras av en oberoende

sakkunnig med dokumenterad erfarenhet av och kunskap om förorenade områden.

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2, 3, 7, 8 §§
samt 9 kap 21 och 22 §§ miljöbalken.

Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 (34)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen inventerade under 2017-2018 verksamheten på

fastigheten Köpinge 91:2 enligt MIFO fas 1. Den samlade bedömningen gjorde att

verksamheten hamnade i riskklass 2, det vill säga en stor risk för förorening. Bedömningen

gjordes framförallt utifrån uppgifterna att miljöfarlig verksamhets bedrivits på platsen under

lång tid, att flera hanterade ämnen har en hög eller mycket hög farlighet samt att pressning

har skett direkt på marken. Dessutom är spridningsförutsättningarna mycket stora och

området har ett mycket högt skyddsvärde.

Med hänvisning till riskklassningen gör miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömningen att

det behöver utföras en översiktlig miljöteknisk markundersökning i syfte att undersöka om

verksamheten har orsakat några föroreningar och om det i så fall föreligger behov av

avhjälpandeåtgärd. Första steget är att begära in en provtagningsplan.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Gärds Köpinge Bil & Skrot 
(organisationsnummer), Riddare Urups väg 125 som driver verksamhet på fastigheten 
Köpinge 91:2 i Kristianstads kommun att:

1. Inkomma med ett förslag till provtagningsplan för översiktlig miljöteknisk 
markundersökning avseende mark och grundvatten på fastigheten Köpinge 91:2 i 
Kristianstads kommun senast två månader efter delgivning av detta beslut.

2. Den planerade undersökningen ska motsvara en förstudie etapp 1 enligt 
Naturvårdsverkets kvalitetsmanual utgåva 13 2019.

3. I förslaget ska minst följande moment beskrivas och motiveras:
a. Kompletterande inventering av fakta
b. Geologiska förutsättningar
c. Provtagningsmedia, omfattning och antal provpunkter
d. Vilka ämnen som ska analyseras
e. Provtagningsmetod
f. Situationsplan
g. Tidsplan för genomförande

4. Provtagningsplanen och den planerade undersökningen ska göras av en oberoende
sakkunnig med dokumenterad erfarenhet av och kunskap om förorenade områden.

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 2 kap 2, 3, 7, 8 §§
samt 9 kap 21 och 22 §§ miljöbalken.
Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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MHN § 108

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - mellanlagring av slam -
HD Biorec

Änr LANT.2020.309

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger bolaget HD LandScape AB
(org.nr. 556520-3550) med det särskilda företagsnamnet HD BioRec, att iaktta följande
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av verksamheten på fastigheten
Nöbbelöv 36:3:

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

2. Lagring av hanterad slam skall ske under tak i lagerhall.

3. Lagringsplattan i lagerhallen och dess stödväggar skall vara täta.

4. Slammet som tas emot av HD BioRec skall vara avvattnat på reningsverket till en
torrsubstans på ca 25% vilket innebär en ringa risk för uppkomsten av lakvatten.
Om lakvatten uppkommer ska det ledas till tät uppsamling i väntan på spridning.

5. All hantering av inkommande och utgående slam ska ske på hårdgjord yta.

6. En årlig rapportering med uppgifter om hanterad mängd organiska restprodukter,
mängd slam samt namn på de verksamheter som slammet spridits hos inom
Kristianstad kommun skall skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen
senast sista mars varje år.

7. Om olägenheter i form av lukt och buller uppstår till följd av verksamheten ska
åtgärder vidtas så att olägenheterna upphör

8. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå
avloppsledningar eller omgivningen.
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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
obehöriga inte kan komma i kontakt med dem

9. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta
ljudnivåer:

· 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
· 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
· 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) får inte förekomma nattetid
klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.

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

11. 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, 6, 7 § och 26 kap. 9 och 22 § samt
med hänvisning till 27 § i förordningen ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· HD BioRec (org nr. 556520-3550) ska betala en avgift för anmälan

på 3950kr som avser 5 timmars handläggningstid.
· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen i Kristianstad kommun förelade den 5 mars 2020 bolaget 
HD BioRec (556520-3550) om att vidta vissa försiktighetsmått i samband med etablering och 
drift av verksamheten på fastigheten Nöbbelöv 36:3, Kristianstads Kommun. Beslutet 
överklagades av granne (namn). Länsstyrelsen i Skåne Län avslog överklagandet den 3 juni 
2020. De närmare omständigheterna framgår av det bifogade beslutet, se bilaga 3. (Namn) 
överklagade Länsstyrelsens beslut. Mark och miljödomstolen återförvisade ärendet den 3 
november till miljö- och hälsoskyddsnämnden för förnyad prövning med hänvisning till en 
otillräcklig lokaliseringsprövning. De närmaste omständigheterna framgår av det bifogade 
beslutet, se bilaga 4.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen begärde kompletterande handlingar från bolaget 
avseende alternativ lokalisering som inkom den 16 november 2020, se bilaga 5. Handlingarna 
tillsammans med den tidigare inlämnade ansökan, se bilaga 2, utgjorde underlaget för en ny 
prövning av ärendet. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att lokaliseringen på 
fastigheten Nöbbelöv 36:6 efter inkomna kompletteringar är tillräckligt utredd och bedöms 
vara lämplig för sökt verksamhet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås godkänna lokaliseringen och 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 hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger bolaget HD LandScape AB
(org.nr. 556520-3550) med det särskilda företagsnamnet HD BioRec, att iaktta följande
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av verksamheten på fastigheten
Nöbbelöv 36:3:

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

2. Lagring av hanterad slam skall ske under tak i lagerhall.

3. Lagringsplattan i lagerhallen och dess stödväggar skall vara täta.

4. Slammet som tas emot av HD BioRec skall vara avvattnat på reningsverket till en
torrsubstans på ca 25% vilket innebär en ringa risk för uppkomsten av lakvatten.
Om lakvatten uppkommer ska det ledas till tät uppsamling i väntan på spridning.

5. All hantering av inkommande och utgående slam ska ske på hårdgjord yta.
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6. En årlig rapportering med uppgifter om hanterad mängd organiska restprodukter,
mängd slam samt namn på de verksamheter som slammet spridits hos inom
Kristianstad kommun skall skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen
senast sista mars varje år.

7. Om olägenheter i form av lukt och buller uppstår till följd av verksamheten ska
åtgärder vidtas så att olägenheterna upphör

8. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå
avloppsledningar eller omgivningen.

9. 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
obehöriga inte kan komma i kontakt med dem

10. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta
ljudnivåer:

· 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
· 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
· 45 dB(A) övrig tid.

Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) får inte förekomma nattetid
klockan 22-06 annat än vid enstaka tillfällen.

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

12. 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, 6, 7 § och 26 kap. 9 och 22 § samt
med hänvisning till 27 § i förordningen ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· HD BioRec (org nr. 556520-3550) ska betala en avgift för anmälan

på 3950kr som avser 5 timmars handläggningstid.
· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning
till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa enligt
miljöbalken.
Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även om det överklagas.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande Dnr LANT.2020.309

2. Anmälan ommiljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Dnr LANT.2020.309

(inklusive översiktskarta och beskrivning av lagringshantering)

3. Beslut från Länsstyrelsens Dnr 505-13274-2020

4. Dom från Mark och miljödomstolen Mål nr M 3159-20

5. Komplettering lokaliseringsprövning lager i Nöbbelöv Dnr LANT.2020.309

6. Dom från Mark och miljödomstolen Mål nr M 4756-16
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MHN § 109

Föreläggande om BOD7 åtgärder i processavloppsvatten -
Sveriges Stärkelseproducenter förening U.P.A.

Änr MIL.2020.4285

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Sveriges Stärkelseproducenter, förening
u.p.a., anläggningen Livsmedelsstärkelse på fastigheten Nöbbelöv 39:3 att:

· Inkomma snarast, dock senast den 30 januari 2021, till miljö- och
hälsoskyddsnämnden med en tidsatt åtgärdsplan samt åtföljande tidsplan för hur
bolaget planerar att innehålla riktvärdena i villkor 3.

Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Sammanfattning

Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a., anläggningen Livsmedelsstärkelse (nedan kallat

Sveriges Stärkelseproducenter) har sedan 2016 uppmärksammat och redovisat till

tillsynsmyndigheten överskridande av riktvärdena för BOD7mängden i processavloppsvatten.

BOD7 står för Biochemical Oxygen Demand och är ett mått på hur mycket lösligt syre som

behövs för mikroorganismer att bryta ned organiskt material i vatten under sju dygn.BOD7 är

inget ämne utan ett sätt att mäta organiskt material.

Större förändringar skedde i produktionen under 2016 avseende företagets produktportfolio

och producerade volymer stärkelsederivat. Förändringarna resulterade i att mängder BOD7 och

processavloppsvattenvolymer var mycket nära riktvärdena angivna i villkor 3. Sveriges

Stärkelseproducenter ansökte i juli 2017 om ändring av villkor 3 i tillståndet. Ansökan avslogs i

mars 2019. Under den pågående prövning som skedde mellan 2017-2019 arbetade bolaget

fram och undersökte olika åtgärder för att minska BOD7mängden i processavloppsvattnet

likaså för att begränsa processavloppsvattenvolymerna. Vid bolagets utvärdering av åtgärderna

konstaterades att dessa medför ringa resultat avseende en verklig minskning av BOD7

mängden i processavloppsvattnet särskilt vid de ökande produktionsnivåerna. Av alla de

undersökta åtgärderna har inga implementerats.
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Sveriges Stärkelseproducenter ansökte 2020-10-21 om nytt tillstånd där produktionen

framöver planeras utökas från 36.000 ton till 72.000 ton producerat stärkelsederivat per år.

Under tiden som det nya tillståndet prövas ser miljö och hälsoskyddsnämnden ett behov av att

bolaget ska redovisa och införa nödvändiga åtgärder för att innehålla riktvärdena i villkor 3.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Sveriges Stärkelseproducenter, förening
u.p.a., anläggningen Livsmedelsstärkelse på fastigheten Nöbbelöv 39:3 att:

· Inkomma snarast, dock senast den 30 januari 2021, till miljö- och
hälsoskyddsnämnden med en tidsatt åtgärdsplan samt åtföljande tidsplan för hur
bolaget planerar att innehålla riktvärdena i villkor 3.

Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag

1. Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse dnr MIL.2020.4285
2. Sveriges Stärkelseproducenter, förening u.p.a., Livsmedelsstärkelse, villkor 3 i tillståndet

dnr 551-40846-01
3. Periodisk undersökning 2019 dnr MIL.2020.3651
4. Ansökan om ändring av villkor i tillstånd dnr MIL.2017.1707
5. Yttrande angående ansökan om ändring av villkor Lyckeby Starch AB-

Livsmedelsstärkelser dnr 2017-1707
6. Beslut i ärendet gällande ändring av villkor dnr 551-19468-2017
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MHN § 110

Klagomål på stoftutsläpp från KLF Åhus

Änr MIL.2019.2832

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av miljöbalken 9 kap. 1 och 3 §§:

1. De förhållanden som råder vid (fastigheterna) med damm och stoft från KLF, 
Åhus bedöms inte medföra någon olägenhet för människors hälsa
enligt 9 kap. 1 och 3 §§ miljöbalken och ert klagomål föranleder ingen åtgärd 
från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även utifrån 15 kap. 26 § i miljöbalken:

2. De förhållanden som råder vid (fastigheterna) med damm och stoft från KLF,
Åhus är inte att betrakta som nedskräpning.

För övriga förhållanden i ert klagomål har miljö- och hälsoskyddsnämnden inte tillsynsansvar.
Nämnden kan därför inte kräva åtgärder med stöd av miljöbalken eller annan lagstiftning
inom nämndens tillsynsområde. Beslutet tas med stöd av 9 kap. 1 och 3 §§ miljöbalken.

Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har fått in klagomål från (namn), ägare till fastigheterna  
(fastigheter)angående upplevd nedskräpning och olägenhet i form av stoft och damm från 
KLF i Åhus. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen gör bedömningen att klagomålen inte 
föranleder någon åtgärd från nämndens sida.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av miljöbalken 9 kap. 1 och 3 §§:

1. De förhållanden som råder vid (fastigheterna) med damm och stoft från KLF, 
Åhus bedöms inte medföra någon olägenhet för människors hälsa
enligt 9 kap. 1 och 3 §§ miljöbalken och ert klagomål föranleder ingen åtgärd 
från miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även utifrån 15 kap. 26 § i miljöbalken:

2. De förhållanden som råder vid (fastigheterna) med damm och stoft från KLF,
Åhus är inte att betrakta som nedskräpning.

För övriga förhållanden i ert klagomål har miljö- och hälsoskyddsnämnden inte tillsynsansvar.
Nämnden kan därför inte kräva åtgärder med stöd av miljöbalken eller annan lagstiftning
inom nämndens tillsynsområde. Beslutet tas med stöd av 9 kap. 1 och 3 §§ miljöbalken.

Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 111

Anmälan om ändring av fristående förskola - Vångabygdens
Friskola

Änr HÄLS.2020.3232

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar att verksamheten får bedrivas i enlighet med

vad som inkommit i ändringsanmälan, under förutsättning att verksamheten bedrivs

enligt redovisad verksamhetsplan.

Beslutet fattas med grund i 38 § förordning (1998:899) miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd.

Vångabygdens friskola (organisationsnummer 769638-5199) ska betala en avgift

på 2370 kr för handläggning av anmälningsärende. Betalning ska ske enligt faktura

som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 § samt med

hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa

enligt miljöbalken. Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även

om det överklagas.

Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Sammanfattning

Vångabygdens friskola inkom 2020-08-24 med en ändringsanmälan beträffande önskemål om

att öka barnantal från 21 barn till 42 barn. Verksamheten har därefter inkommit med

kompletteringar i form av verksamhetsplan och ventilationsprotokoll. I verksamhetsplanen

redovisas att verksamheten har en uteprofil och att maximalt 17 barn kommer att befinna sig

inomhus vid ett och samma tillfälle.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar att verksamheten får bedrivas i enlighet med

vad som inkommit i ändringsanmälan, under förutsättning att verksamheten bedrivs

enligt redovisad verksamhetsplan.

Beslutet fattas med grund i 38 § förordning (1998:899) miljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd.

Vångabygdens friskola (organisationsnummer 769638-5199) ska betala en avgift

på 2370 kr för handläggning av anmälningsärende. Betalning ska ske enligt faktura

som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 § samt med

hänvisning till Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, kapitel Taxa

enligt miljöbalken. Avgiftsbeslutet ska enligt ovan nämnda taxa gälla omedelbart även

om det överklagas.

Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Ändringsanmälan (bil. 1)

Verksamhetsplan (bil. 2)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 112

Tillsyn - kommunal avfallsplan och återvinningsstationer

Änr MIL.2020.4420

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakommiljö- och hälsoskyddsavdelningens

tjänsteskrivelse och uppdrar åt miljö- och hälsoskyddsavdelningen att översända

tjänsteskrivelsen som svar till kommunledningskontoret och Kristianstads Renhållnings

AB, gällande det fortsatta arbetet med planering för återvinningsstationer liksom för att

framhålla vikten av att kommunens avfallsplan snarast revideras så att den uppfyller

gällande lagkrav.

Jäv

Bengt Mohlin (M) deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning

Med anledning av att fastighetsnära insamling av kommunalt avfall införs i Kristianstads

kommun, dels via redan infört fyrfackssystem och dels via kommande krav på fastighetsnära

insamling för samtliga hushåll, har antal återvinningsstationer diskuterats. Miljö- och

hälsoskyddsnämnden vill lyfta att man parallellt med diskussion angående

återvinningsstationerna behöver se över och uppdatera den kommunala avfallsplanen samt ge

rätt förutsättningar till invånarna att göra sig av med sitt avfall innan befintliga

insamlingssystem tas bort.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakommiljö- och hälsoskyddsavdelningens

tjänsteskrivelse och uppdrar åt miljö- och hälsoskyddsavdelningen att översända

tjänsteskrivelsen som svar till kommunledningskontoret och Kristianstads Renhållnings

AB, gällande det fortsatta arbetet med planering för återvinningsstationer liksom för att

framhålla vikten av att kommunens avfallsplan snarast revideras så att den uppfyller

gällande lagkrav.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Lista över kommunens återvinningsstationer, förslag (bil.1)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 113

Övrigt

Ordförande önskar nämnden och förvaltningen en god jul och gott nytt år.

Vice ordförande önskar ordförande en god jul och gott nytt år.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2020-12-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 114

Informationer

· Luftkvalitetsmätningar 2019
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