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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 1

Fastställelse av dagordning

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordningen enligt kallelse
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 2

Val av justerare

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Johan Kronbäck Angsmo (S) att jämte ordförande

justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2021-01-28.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 3

Delgivningar

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 4

Delegerade beslut - november- december 2020

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av

delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade

alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2020-11-01 - 2020-12-31.

Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och
delegerade alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2020-11-01 - 2020-12-31.

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 2020-11-01 - 2020-12-31.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 5

Medborgarförslag sammanställning augusti - dec 2020

Änr MHN ALL.2020.1701

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar kommunfullmäktige att miljö- och

hälsoskyddsnämnden inte har några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag

att redovisa för perioden 2020-08-01 - 2020-12-31.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har 2008-11-11, § 272, beslutat att överlåta till styrelsen eller annan

nämnd att besluta i frågor som väcks genommedborgarförslag. Kommunfullmäktige har

överlåtit till miljö- och hälsoskyddsnämnden att besluta i ärenden som väcks genom

medborgarförslag. Nämnden ska till kommunfullmäktige i april och oktober redovisa avgjorda

och icke avgjorda medborgarförslag.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för perioden 2020-08-01 - 2020-12-31 inte några

avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Meddela kommunfullmäktige att miljö- och hälsoskyddsnämnden inte har några

avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa för

perioden 2020-08-01 - 2020-12-31.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 6

Bokslut 2020

Änr MHN ALL.2021.35

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsbokslutet med balanserat styrkort

samt översänder den till kommunstyrelsen. Vidare godkänns verksamhetsrapporten

för året.

Sammanfattning

Årsbokslutet, avseende balanserat styrkort och ekonomi för miljö- och hälsoskyddsnämndens

verksamhet, visar att de målsättningar som fastställts för nämndens verksamhet uppfylldes

under 2020. Det ekonomiska driftresultatet visar ett överskott som uppgick till 1,5 mkr, vilket

motsvarar en budgetavvikelse på 12 procent. Investeringsbudgeten gav ett överskott på 533

tkr vilket förklaras av att betalning av det nya verksamhetssystemet ännu ej gjorts utan

kommer ske under 2021.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsbokslutet med balanserat styrkort

samt översänder den till kommunstyrelsen. Vidare godkänns verksamhetsrapporten

för året.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Årsredovisning

Verksamhetsrapport
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 7

Intern kontrollplan 2021

Änr MHN ALL.2021.36

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsplan och organisation för intern

kontroll 2021.

Sammanfattning

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 riskanalyser samt verksamhetsplan för 2021.

Testning sker under perioden januari 2021 till december 2021. Delrapportering om aktuell

status sker till miljö- och hälsoskyddsnämnden under hösten 2021 samt slutrapportering

årsskiftet december 2021.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner årsplan och organisation för intern

kontroll 2021.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Intern kontrollplan 2021
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 8

Verksamhetsplan 2021

Änr MHN ALL.2021.33

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta bilagd verksamhetsplan för 2021,

kontrollplan för säkra livsmedel 2021, tillsynsplan för alkohol 2021, behovsutredning

enligt miljöbalken 2021-2023 och tillsynsplan enligt miljöbalken för 2021 för miljö-

och hälsoskyddsnämnden.

Tilläggsyrkande

Den socialdemokratiska gruppen genom Johan Kronbäck Angsmo förslår följande:

- "Inom industri- och hälsoskyddstillsyn saknas långsiktigt tillräckliga resurser för att kunna

inventera och besöka alla små verksamheter som inte är anmälningspliktiga men där det

ändå finns ett tillsynsbehov. Inom lantbruksttillsynen ligger rerurser och besöksintervall på

en rimlig nivå för att fånga upp mindre verksamheter där avvikelser oftare förekommer."

Med anledning av ovanstående har den socialdemokratiska gruppen sedan tidigare yrkat på

ett tilläggsanslag på 500 tkr till hälsoskydd ssamt industritillsyn.

Den socialdemokratiska gruppen kvarstår vid den ståndpunkten och yrkar därför på att en

hemställan görs till kommunstyrelsen med en ramförstärkning på 500 tkr för att kunna

bedriva ett säkert hälsoskyddsarbete samt industritillsyn.

I övrigt ställer sig den socialdemokratiska gruppen bakom verksamhetsplanen.

Beslutsgång

Ordförande ställer miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till beslut mot den

socialdemokratiska gruppen genom Johan Kronbäck Angsmos förslag och finner att miljö-

och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till beslut.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen genom Johan Kronbäck Angsmo reserverar sig mot beslutet

till förmån för eget förslag.

Sammanfattning

Förslag till verksamhetsplan och tillsyns- och kontrollplaner för 2021 liksom behovsutredning

för miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-2023 har tagits fram och föreslås antas.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta bilagd verksamhetsplan för 2021,

kontrollplan för säkra livsmedel 2021, tillsynsplan för alkohol 2021, behovsutredning

enligt miljöbalken 2021-2023 och tillsynsplan enligt miljöbalken för 2021 för miljö-

och hälsoskyddsnämnden.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Verksamhetsplan 2021 - bil. 1
Kontrollplan för 2021 - bil. 2
Tillsynsplan för alkoholtillsyn 2021 - bil. 3
Behovsutredning enligt miljöbalken 2021-2023 (textdokument) - bil. 4
Behovsutredning 2021-2023 (tabelldokument) - bil. 5
Tillsynsplan 2021 - bil. 6
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 9

Anmälan om utökning av lantbruksverksamhet - Skättilljunga 58:2
Änr MHN LANT.2020.4486

Beslut

Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får bedrivas i enlighet med vad som 
angetts i anmälan och förelägger verksamhetsutövaren org nr:                 att iaktta följande 
försiktighetsmått i samband med drift av djurhållningen på fastigheten Skättilljunga 58:2 och 
5:16 med flera.

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

2. Hantering av stallgödsel och fodermedel ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage till
omgivningen förhindras.

3. Tillfälliga upplag direkt på mark, så kallad stukaläggning, av fastgödsel och liknande får
bara förekommamellan 15 februari och 31 oktober. Stukan får bara läggas upp på det fält
där spridningen ska ske. Liggtiden får inte överstiga tre veckor från utgödslingsdatum.
Upplaget/stukan ska placeras på plan, torr och tät mark, så att ingen utlakning kan ske vid
kraftig nederbörd. Avståndet till närmaste bostad, vattentäkt, dagvattenbrunn, dike eller
annat vattendrag ska vara minst 150 meter.

4. Innehållet i växtnäring (N, P, K) och torrsubstans i gödseln ska årligen bestämmas genom
analys eller balansräkning.

5. En växtnäringsbalans ska upprättas vart femte år.

6. 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 utformad så att regnvatten inte ansamlas

7. Verksamhetsutövaren ska genom regelbundna kontroller förvissa sig om att gällande lagar
samt kraven enligt de angivna försiktighetsmåtten uppfylls.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

8. Verksamhetens egenkontroll ska uppdateras utifrån de förändringar som anmälts. Därefter
ska egenkontrollen uppdateras årligen eller då förändringar sker i verksamheten.
Egenkontrollen ska kunna redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden när den
efterfrågas.

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

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

Detta beslut ersätter tidigare beslut om anmälan enligt miljöbalken avseende
Skättilljunga 58:2 och 5:16.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 (kunskap), 3 (försiktighet),
5 (hushållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, och med
hänvisning till 27 § i förordningen ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Verksamhetsutövaren, (person-/organisationsnummer                    ) ska betala 
en avgift på 5530 kr för 7 timmars handläggningstid av anmälan.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Sammanfattning

Verksamhetsutövaren gjorde 2020-11-27 en anmälan enligt 1 kapitlet 11 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) för verksamheten på fastigheten Skättilljunga 58:2 
med flera. Anmälan avser en utökning av verksamheten med tillbyggnad av ett befintligt stall 
samt en ny gödselbrunn på 3000m3. Djurhållningen avses att utökas med 80 suggplatser. 
Gödselbrunnen kommer att placeras som en satelitbrunn i anslutning till spridningsareal.

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 hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får bedrivas i enlighet med vad som 
angetts i anmälan och förelägger verksamhetsutövaren org nr:                 att iaktta följande 
försiktighetsmått i samband med drift av djurhållningen på fastigheten Skättilljunga 58:2 och 
5:16 med flera.

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

2. Hantering av stallgödsel och fodermedel ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage till
omgivningen förhindras.

3. Tillfälliga upplag direkt på mark, så kallad stukaläggning, av fastgödsel och liknande får
bara förekommamellan 15 februari och 31 oktober. Stukan får bara läggas upp på det fält
där spridningen ska ske. Liggtiden får inte överstiga tre veckor från utgödslingsdatum.
Upplaget/stukan ska placeras på plan, torr och tät mark, så att ingen utlakning kan ske vid
kraftig nederbörd. Avståndet till närmaste bostad, vattentäkt, dagvattenbrunn, dike eller
annat vattendrag ska vara minst 150 meter.

4. Innehållet i växtnäring (N, P, K) och torrsubstans i gödseln ska årligen bestämmas genom
analys eller balansräkning.

5. En växtnäringsbalans ska upprättas vart femte år.

6. 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 utformad så att regnvatten inte ansamlas

7. Verksamhetsutövaren ska genom regelbundna kontroller förvissa sig om att gällande lagar
samt kraven enligt de angivna försiktighetsmåtten uppfylls.

8. Verksamhetens egenkontroll ska uppdateras utifrån de förändringar som anmälts. Därefter
ska egenkontrollen uppdateras årligen eller då förändringar sker i verksamheten.
Egenkontrollen ska kunna redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden när den
efterfrågas.

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

10. Om verksamheten upphör ska det anmälas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen i god tid
före nedläggningen.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Detta beslut ersätter tidigare beslut om anmälan enligt miljöbalken avseende
Skättilljunga 58:2 och 5:16.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 (kunskap), 3 (försiktighet),
5 (hushållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, och med
hänvisning till 27 § i förordningen ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Verksamhetsutövaren, (person-/organisationsnummer                        ) ska 
betala en avgift på 5530 kr för 7 timmars handläggningstid av anmälan.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap. 1 § samt med hänvisning till
Taxor för miljö- och hälsoskyddsnämndens 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)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 10

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - fordonstvätt - Wash World AB

Änr MHNMIL.2020.4390 Tändstiftet 11

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger WashWorld AB, 559144-3493 att iaktta följande
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av fordonstvätt på Tändstiftet 11:

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 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.
Den ekvivalenta 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.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

5. Avloppsvatten som avleds från fordonstvättanläggningen ska ha genomgått en sådan
rening att föroreningsmängderna per tvättat fordon inte vid något tillfälle överstiger
följande riktvärden:

Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller
annat vägfordon

∑ Bly, krom, nickel 5 mg/fordon 15 mg/fordon
Kadmium 0,1 mg/fordon 0,3 mg/fordon
Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon
Koppar 30 mg/fordon 90 mg/fordon
Oljeindex 1,5 g/fordon 4,5 g/fordon
Tot-P > 0,3 mg/l > 0,3 mg/l
BOD7 > 10 mg/l > 10 mg/l
BOD/COD-kvot > 0,3 > 0,3

6. Årlig provtagning av utgående avloppsvatten från fordonstvätten ska göras under
perioden 1 november t.o.m. 31 mars. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de i
punkt 5. Om riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena. Redovisa
provtagningen och eventuella åtgärder årligen till miljö- och hälsoskyddsavdelningen
senast den 1 maj som följer efter att provtagningen har gjorts.

7. De tvättkemikalier som används ska minst uppfylla de krav som ställs för Svanenmärkning
(nordisk miljömärkning) eller på de produkter som finns med på Kemikaliesvepet,
Naturskyddsföreningen.

8. 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, 4, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9, 21 och 22 §§ och
med hänvisning till 27 § och i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· WashWorld AB, (person-/organisationsnummer (559144-3493) ska betala en avgift

på 6 320 kr för 8 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.
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Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Sammanfattning

WashWorld AB gjorde 2020-11-19 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 §

miljöprövningsförordningen (2013:251) för fordonstvätt på fastigheten Tändstiftet 11.

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 hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger WashWorld AB, 559144-3493 att iaktta följande
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av fordonstvätt på Tändstiftet 11:

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 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.
Den ekvivalenta 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. Avloppsvatten som avleds från fordonstvättanläggningen ska ha genomgått en sådan
rening att föroreningsmängderna per tvättat fordon inte vid något tillfälle överstiger
följande riktvärden:
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Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller
annat vägfordon

∑ Bly, krom, nickel 5 mg/fordon 15 mg/fordon
Kadmium 0,1 mg/fordon 0,3 mg/fordon
Zink 50 mg/fordon 150 mg/fordon
Koppar 30 mg/fordon 90 mg/fordon
Oljeindex 1,5 g/fordon 4,5 g/fordon
Tot-P > 0,3 mg/l > 0,3 mg/l
BOD7 > 10 mg/l > 10 mg/l
BOD/COD-kvot > 0,3 > 0,3

7. Årlig provtagning av utgående avloppsvatten från fordonstvätten ska göras under
perioden 1 november t.o.m. 31 mars. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de i
punkt 5. Om riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena. Redovisa
provtagningen och eventuella åtgärder årligen till miljö- och hälsoskyddsavdelningen
senast den 1 maj som följer efter att provtagningen har gjorts.

8. De tvättkemikalier som används ska minst uppfylla de krav som ställs för Svanenmärkning
(nordisk miljömärkning) eller på de produkter som finns med på Kemikaliesvepet,
Naturskyddsföreningen.

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

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

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· WashWorld AB, (person-/organisationsnummer (559144-3493) ska betala en avgift
på 6 320 kr för 8 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)
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Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 11

Nedsättning av tillsynsavgift- Entradia AB

Änr MHNMIL.2020.50

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av 19 § i ”Kristianstad kommuns

taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet – taxa enligt miljöbalken”, att

reducera den årliga tillsynsavgiften för Entradia AB (org.nr 556649-5254) på

fastigheten Tollarp 199:2 på Polgatan 8 i Kristianstads kommun till 4 timmar.

Reduceringen ska gälla från och med år 2021.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedriver regelbunden tillsyn på Entradia AB. Enligt gällande

taxa baseras den årliga avgiften för verksamheten på en tillsynstid omfattande 9 timmar.

Nedsättning av avgift kan ske om det finns särskilda skäl, exempelvis med hänsyn till

tillsynsbehovet.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar med stöd av 19 § i ”Kristianstad kommuns

taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet – taxa enligt miljöbalken”, att

reducera den årliga tillsynsavgiften för Entradia AB (org.nr 556649-5254) på

fastigheten Tollarp 199:2 på Polgatan 8 i Kristianstads kommun till 4 timmar.

Reduceringen ska gälla från och med år 2021.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

20 (28)
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Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 12

Nedsättning av årlig kontrolltid - Vångabygdens Friskola

Änr MHN LIV.2020.4485

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa den årliga kontrolltiden

till 1,5 timme/år för verksamheten Vångabygdens Friskola, 769638-5199.

Beslutet tas med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av

livsmedel § 10, samt enligt § 12 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Sammanfattning

Det finns situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning inte ger en

rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl att öka eller minska

kontrolltiden. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att 6 timmars kontroll/år inte är

motiverat på verksamheten Vångabygdens Friskola ekonomisk förening utifrån den

verksamhet som bedrivs och det kontrollbehov det alstrar. Kontrolltiden bör reduceras

till 1,5 timme/år.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa den årliga kontrolltiden

till 1,5 timme/år för verksamheten Vångabygdens Friskola, 769638-5199.

Beslutet tas med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av

livsmedel § 10, samt enligt § 12 i kommunal taxa för miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 13

Revidering av krishanteringsplan för livsmedel och dricksvatten

Änr MHN ALL.2020.4484

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer krishanteringsplanen inom livsmedel

och dricksvatten.

Sammanfattning

Händelser som orsakar kris är per definition sällsynta. Det gör att de som är satta att hantera

händelsen eventuellt inte har någon större erfarenhet av situationen. Enligt livsmedelslagen

(2006:804) är den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inommiljö- och

hälsoskyddsområdet även kontrollmyndighet på livsmedels- och dricksvattenområdet och

skyldig till att ta fram en krishanteringsplan. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har tagit fram

en krishanteringsplan som syftar till att det ska finnas tydliga instruktioner för hur avdelningen

ska arbeta vid en kris.

Inga förändringar har skett i krishanteringsplanen. Däremot aktualiseras planen en gång per

mandatperiod i miljö- och hälsoskyddsnämnden, där den fastställs på nytt.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer krishanteringsplanen inom livsmedel

och dricksvatten.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Krishanteringsplan för miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstads kommun inom

livsmedel och dricksvatten (bil.)
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Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 14

Yttrande till förvaltningsrätten - MHN AlkU § 18 catering med
alkoholservering

Änr MHN ALK.2020.4406

Förvaltningsrätten, Målnummer 15703-20

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att yrka på att överklagan avslås, samt i

övrigt avge yttrande i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens

tjänsteskrivelse 2021-01-13.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen genom Johan Kronbäck Angsmo reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens alkoholutskott beslutade 2020-11-25 att anse serveringstiden 
avslutad vid genomförd servering, samt att tillämpa undantaget från brandskyddskravet i 
alkohollagen vid catering till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten. Beslutet 
gäller enbart tillståndshavare med cateringtillstånd.

Beslutet överklagades till förvaltningsrätten av                           . Överklagan är en 
laglighetsprövning enligt 13 kap kommunallagen 2017:725. Förvaltningsrätten har begärt 
yttrande från miljö- och hälsoskyddsnämnden angående det överklagade beslutet.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att yrka på att överklagan avslås, samt i

övrigt avge yttrande i enlighet med miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens

tjänsteskrivelse 2021-01-13.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-13

Förvaltningsrättens skrivelse inkl överklagan 2020-12-15
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-01-28

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 15

Yttrande till länsstyrelsen - MHN AlkU § 18 catering med
alkoholservering

Änr MHN ALK.2020.4406

Beslut

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

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14.

Reservation

Den socialdemokratiska gruppen genom Johan Kronbäck Angsmo reserverar sig mot beslutet.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens alkoholutskott beslutade 2020-11-25 att anse serveringstiden i

samband med catering avslutad vid genomförd servering , samt att tillämpa undantaget från

brandskyddskravet i alkohollagen till slutna sällskap i lokaler som ej är avsedda för allmänheten.

Beslutet gäller enbart tillståndshavare med cateringtillstånd. Länsstyrelsen har efter beslutet öppnat

ett tillsynsärende och där ställt ett antal frågor till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2021-01-14

Länsstyrelsens skrivelse 2020-12-08
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MHN § 16

Revidering av delegationsordning - januari

Änr MHN ALL.2020.4465

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner kompletteringen i delegationsordningen

som gäller uppsägning av arbetstagare som uppnått avgångsålder enligt lag (1982:80)

om anställningsskydd (LAS).

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att delegationsordningen kompletteras med

”beslut om uppsägning av arbetstagare som uppnått avgångsålder enligt LAS” och att

beslutanderätten läggs på avdelnings- och enhetschefsnivå (11.3.6).

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås godkänna kompletteringen i

delegationsordningen som gäller uppsägning av arbetstagare som uppnått avgångsålder

enligt lag (1982:80) om anställningsskydd (LAS).

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Delegationsordning 2020-12-29
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MHN § 17

Systematiskt arbetsmiljöarbete 2020

Änr MHN ALL.2020.4466

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner resultatet av årlig uppföljning av det

systematiska arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan på övergripande nivå

samt checklista för 2021.

Sammanfattning

Kristianstads kommun gör årligen en uppföljning av hur systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM),

likabehandling och samverkan har fungerat under året. Syftet är att undersöka om insatserna

på området bidragit till att skapa en förbättrad verksamhet och arbetsmiljö. Ärendet innehåller

årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan på

övergripande nivå under 2020 samt handlingsplan för fortsatt arbete 2021.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås godkänna resultatet av årlig uppföljning av

det systematiska arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan på övergripande

nivå samt checklista för 2021.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Årlig uppföljning av systematiskt arbetsmiljöarbete, likabehandling och samverkan på

övergripande nivå inklusive checklista för 2021 (bil 1)

Utdrag ur miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningsövergripande

samverkansprotokoll 2020-12-15 (bil 2)
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MHN § 18

Jämställdhetsintegrering - årlig uppföljning 2020 och plan för
2021

Änr MHN ALL.2021.87

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner resultatet av årlig uppföljning av

jämställdhetsintegrering 2020 samt handlingsplan för 2021.

Sammanfattning

Varje nämnd/förvaltning ska årlig genomföra uppföljning kring hur den strategiska

utvecklingsplanen för jämställdhetsintegrering inverkar på den egna verksamheten. För att

lyckas fullt ut med detta är det av vikt att arbetet integreras i verksamhetsstyrningen och

fungerar som en styrmodell.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till
miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås godkänna resultatet av årlig uppföljning av

jämställdhetsintegrering 2020 samt handlingsplan för 2021.

Beslutsunderlag

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse

Checklista för jämställdhetsintegrering 2020-12-04

Handlingsplan jämställdhetsintegrering 2021
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MHN § 19

Övrigt

Beslut

· Inget övrigt togs upp under punkten.
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MHN § 20

Informationer

· Personalstatistik 2020
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