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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 76

Fastställelse av dagordning

Beslut

· Information om personalstatistik redovisas i verksamhetsuppföljningen i

ärende 6 Delårsbokslut och prognos 2021. I övrigt fastställs dagordningen

enligt kallelse.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 77

Val av justerare

Beslut

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

justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2021-09-02.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

4 (25)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02
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MHN § 78

Delgivningar

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisning av inkomna

delgivningar.

Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02
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MHN § 79

Delegerade beslut juni -juli

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på

miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under

tiden 2021-06-01 - 2021-07-31.

Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade

alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2021-06-01 - 2021-07-31

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på

miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under

tiden 2021-06-01 - 2021-07-31
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 80

Medborgarförslag redovisning januari - juli 2021

Änr MHN ALL.2021.249

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens meddelar kommunfullmäktige att miljö- och

hälsoskyddsnämnden inte har några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag

att redovisa för perioden 2021-01-01 - 2021-07-31.

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 2021-01-01 - 2021-07-31 inte några

avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag att redovisa.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens meddelar kommunfullmäktige att miljö- och

hälsoskyddsnämnden inte har några avgjorda eller icke avgjorda medborgarförslag

att redovisa för perioden 2021-01-01 - 2021-07-31.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 81

Delårsbokslut och prognos 2021

Änr MHN ALL.2021.2736

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapport och prognos till och med

juli 2021, enligt bilaga 1. Vidare godkänns den del i delårsbokslutet som rör

uppföljning av styrkortet enligt bilaga 2.

Därutöver beslutas att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
uppdatera redovisningen per den 31 augusti samt översända den till
kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämndens

verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter juli månad och helårsprognos för 2021.

Utfallet för 2021 beräknas bli i nivå med givna ramar för nämndens verksamhetsområde.

Delårsbokslutet, avseende styrkort för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet, visar

efter avstämning i juni att de målsättningar som fastställts för nämndens verksamhet bör

kunna uppfyllas under 2021.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapport och prognos till och med

juli 2021, enligt bilaga 1. Vidare godkänns den del i delårsbokslutet som rör

uppföljning av styrkortet enligt bilaga 2.

Därutöver beslutas att uppdra till miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att
uppdatera redovisningen per den 31 augusti samt översända den till
kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Månadsrapport juli Bilaga 1

Delårsbokslut och styrkort Bilaga 2
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Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 82

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - fordonstvätt Glimra
Arrenden AB

Änr MHNMIL.2020.4640

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Glimra Arrenden AB (55085-0326), att iaktta
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av fordonstvätt på Passaren 1:

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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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

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
provtagningsresultatet och eventuella åtgärder till miljö- och hälsoskyddsavdelningen
senast den 1 maj som följer efter att provtagningen har gjorts.

8. Två månader efter att verksamheten har startat ska provtagning av utgående
avloppsvatten göras. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de i punkt 5. Om
riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena. Redovisa
provtagningsresultatet och eventuella åtgärder till miljö- och hälsoskyddsavdelningen
senast en månad efter provtagning. Eventuella avsteg från provtagningen ska göras i
samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

9. 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.

10. 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 § i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Glimra Arrenden AB, (person-/organisationsnummer 55085-0326) ska betala en avgift på
5 135 kr för 6,5 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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Sammanfattning

Glimra gjorde 2021-06-02 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen
(2013:251) för fordonstvätt på fastigheten Passaren 1.

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 Glimra Arrenden AB (55085-0326), att iaktta
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av fordonstvätt på Passaren 1:

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:

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
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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
provtagningsresultatet och eventuella åtgärder till miljö- och hälsoskyddsavdelningen
senast den 1 maj som följer efter att provtagningen har gjorts.

7. Två månader efter att verksamheten har startat ska provtagning av utgående
avloppsvatten göras. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de i punkt 5. Om
riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena. Redovisa
provtagningsresultatet och eventuella åtgärder till miljö- och hälsoskyddsavdelningen
senast en månad efter provtagning. Eventuella avsteg från provtagningen ska göras i
samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen.

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 § i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Glimra Arrenden AB, (person-/organisationsnummer 55085-0326) ska betala en avgift på
5 135 kr för 6,5 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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MHN § 83

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - ny panncentral C4 Energi
AB

Änr MHNMIL.2021.2263

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger C4 Energi AB, org.nr. 556222-2223, att iaktta
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av panncentral på Ränndalen 4:

11. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i
anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.

12. 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:

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

13. 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.

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

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 och 5 §§ och med hänvisning till 27 § i
förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sammanfattning

C4 Energi AB gjorde 2021-06-18 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövnings-

förordningen (2013:251) för en ny panncentral på fastigheten Ränndalen 4 . Anläggningen

kommer att vara en spets- och reservlastanläggning för Kristianstads, Väs och Åhus
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gemensamma fjärrvärmenät. Rening av rökgaserna kommer att ske och mätning göras för att

se att begränsningsvärdena klaras.

Processvatten kommer ej att uppstå på anläggningen. Daglig rondering kommer att göras när

anläggningen är i drift.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger C4 Energi AB, org.nr. 556222-2223, att iaktta

följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av panncentral på Ränndalen 4:

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har 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.

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

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 3 och 5 §§ och med hänvisning till 27 § i
förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)
Ritning (bil. 2)
Situationsplan (bil. 3)
Miljökonsekvenser (bil. 4)
Spridningsberäkningar (bil. 5)
Komplettering till anmälan (bil. 6)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 84

Yttrande - ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet -
Hörröds Grusindustri AB

Änr MHNMIL.2019.4657

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Hörröds Grusindustri AB har ansökt om uttag av natursand inom fastigheterna

Hörröd 10:17 och 11:15. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått möjlighet att yttra

sig i ärendet och tillstyrker att tillstånd ges. Bullerberäkning har gjorts som visar att

bullernivåerna kommer att ligga under Naturvårdsverkets riktvärden för industribuller

under dagtid men att riktvärdena för trafikbuller överskrids vid en fastighet. Bolaget har

åtagit sig att installera bullerskydd vid denna fastighet.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet (bil. 1)

Kompletteringar till ansökan (bil. 2)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 85

Yttrande - ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet -
Fiskuppfödning 4 AB

Änr MHN LANT.2020.3201

Lst Diarienr 551-10447-2021

Nyboholm 2:2

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Fiskuppfödning 4 AB avser att etablera fiskodling med en årlig fodergiva på 960 ton vilket

innebär att verksamheten är tillståndspliktig. Fisken kommer att födas upp i tempererade

inomhusbassänger på fastigheten Nyboholm 2:2. Restprodukter från anläggningen består i

gödselvatten och flytgödsel som kommer att spridas på egen och närliggande lantbrukares areal.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås tillstyrka att tillstånd till verksamheten ges.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Ansökan (bil1)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 86

Yttrande - ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet -
Fiskuppfödning 2 AB

Änr MHN LANT.2020.3202

Lst Diarienr 551-46257-2020

Önnestad 105:1

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Fiskuppfödning 2 AB avser att etablera fiskodling med en årlig fodergiva på 672 ton vilket

innebär att verksamheten är tillståndspliktig. Fisken kommer att födas upp i tempererade

inomhusbassänger på fastigheten Önnestad 105:1. Restprodukter från anläggningen består

i gödselvatten som kommer att spridas till gårdens grödor samt flytgödsel som lämnas till

biogasanläggningen i Karpalund.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås tillstyrka att tillstånd till verksamheten ges.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Ansökan (bil.1)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 87

Miljösanktionsavgift

Änr MHN LANT.2021.2770

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att begära utdömande av en miljösanktionsavgift

om 10 000 kronor av Håslövs Boställes förvaltnings AB. Anledningen är att Håslövs Boställes

förvaltnings AB har använt utrustning för spridning av växtskyddsmedel utan att kunna visa

att utrustningen är godkänd av Statens jordbruksverk. Avgiften ska betalas enligt särskild

betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.

Beslutet fattas med stöd av 1 kap. 1 § förordning (2012:259) ommiljösanktionsavgifter med

hänvisning till 8 kap. 12§ där det tydligt framgår att för en överträdelse av 2 kap. 52 §

förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda utrustning för spridning

av växtskyddsmedel utan att kunna visa att utrustningen är godkänd av Statens

jordbruksverk ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning

(2015:388).

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Information om hur beslutet kan

överklagas finns sist i beslutet.

Sammanfattning

Håslövs Boställes förvaltnings AB har använt utrustning för spridning av växtskyddsmedel

utan att kunna visa upp vid tillsynsbesök att utrustningen är godkänd av Statens

jordbruksverk. En brist som påtalats av tillsynsmyndigheten men inte åtgärdats.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att begära utdömande av en miljösanktionsavgift

om 10 000 kronor av Håslövs Boställes förvaltnings AB. Anledningen är att Håslövs Boställes

förvaltnings AB har använt utrustning för spridning av växtskyddsmedel utan att kunna visa

att utrustningen är godkänd av Statens jordbruksverk. Avgiften ska betalas enligt särskild

betalningsuppmaning från Kammarkollegiet.

Beslutet fattas med stöd av 1 kap. 1 § förordning (2012:259) ommiljösanktionsavgifter med

hänvisning till 8 kap. 12§ där det tydligt framgår att för en överträdelse av 2 kap. 52 §

förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel genom att använda utrustning för spridning

av växtskyddsmedel utan att kunna visa att utrustningen är godkänd av Statens
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

jordbruksverk ska en miljösanktionsavgift betalas med 10 000 kronor. Förordning

(2015:388).

Detta beslut kan överklagas hos mark- och miljödomstolen. Information om hur beslutet kan

överklagas finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 88

Yttrande - remiss förslag till beslut om bildande av
naturreservatet Ekenabben och Kvarnnäs

Änr MHN NAT.2021.2328

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Biosfärenheten har tagit fram ett förslag till beslut och skötselplan för naturreservatet

Ekenabben och Kvarnnäs i Kristianstads kommun. Områdets areal uppgår till 127 ha och

ägs i sin helhet av Kristianstads kommun. Området ingår sedan tidigare i den kommunala

naturvårdsfonden vilket innebär att området förvaltats utifrån sina förekommande natur-

och rekreationsvärden. Syftet med naturreservatet är att bevara, restaurera och utveckla

områdets naturvärden knutna till lövskogsmiljöer, vass och videbuskage/videstrandsnår,

ekmiljöer, betesmarker, slåtterängar och öppna våtmarker. Syftet är även att säkerställa

tillgång till tätortsnära natur för det rörliga friluftslivet och för pedagogisk verksamhet.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att reservatsbildningen är mycket positiv och att

den kommer att bidra till att utveckla och bevara den biologiska mångfalden i Kristianstads

kommun.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Reservatshandlingar
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 89

Yttrande - remiss äga avfall - en del av den cirkulära ekonomin

Änr MHNMIL.2021.2309

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått möjlighet att yttra sig om utredningen Äga avfall - en

del av den cirkulära ekonomin, SOU 2021:24. Utredningen behandlar frågan om frival för

kommunalt avfall som uppstår i yrkesmässiga verksamheter. Nämndens yttrande kommer att

sändas till kommunledningskontoret för att där sammanställas med Kristianstad

Renhållnings yttrande inför beslut i kommunstyrelsen. Därefter sänds yttrandet vidare till

Regeringskansliet.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstads kommun ställer sig positiv till att frågan om

frival utreds men efterfrågar ytterligare utredning, analys och redogörelse kring den faktiska

arbetsbelastning som kommer läggas på ansvariga tillsynsmyndigheter. Man behöver också

utreda vidare den eventuella snedvridning som uppstår för dem som väljer frival kontra dem

som väljer att behålla kommunal hämtning eller inte kan teckna eget abonnemang på grund

av att man hyr in sig i andras lokaler.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 90

Revidering av taxa enligt miljöbalken

Änr MHN ALL.2021.2632

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar förslag på ändring i bilaga 1 till miljö- och

hälsoskyddsnämndens taxa för prövning och tillsyn, att gälla från och med 2021-09-02

och i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och tillhörande

bilaga.

Sammanfattning

Från och med den 1 juli 2021 får estetiska behandlingar, så som botox och fillers, endast

utföras av legitimerad sjukvårdspersonal. I samband med att det nya regelverket börjar gälla

sker också en förändring gällande vilka hygieniska behandlingar som ska omfattas av

anmälningsplikt enligt 38 § i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd . I och med förändringen i lagtext behöver miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa

för prövning och tillsyn uppdateras. Den nya uppdateringen innebär endast att taxan behöver

revideras avseende enstaka formulering som direkt härleds från lagtextändring. Enligt taxans

inledande bestämmelser, får miljö- och hälsoskyddsnämnden göra ändringar i taxebilagorna

som direkt följd av lagändringar.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beviljar förslag på ändring i bilaga 1 till miljö- och

hälsoskyddsnämndens taxa för prövning och tillsyn, att gälla från och med 2021-09-02

och i enlighet med miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och tillhörande

bilaga.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Arbetsmaterial - revidering av Taxebilaga 1 (bil. 1)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 91

Nominering till miljöpris 2020

Änr MHN ALL.2021.818

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tilldela Kristianstads kommuns 
miljöpris för år 2020 till Söderportgymnasiets arbetslag på naturvetenskaps-
programmet.

Sammanfattning

Kristianstads kommun delar sedan 1992 ut ett årligt miljöpris på 10.000 kronor.

Miljöpristagaren utses av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Miljöpriset ska delas ut till den

person eller de personer som på ett dokumenterat sätt har uträttat en för Kristianstads

kommun betydelsefull insats inommiljöområdet. Priset kan även tilldelas ett företag, en

organisation, en förening eller en skolklass.

Årets miljöpris föreslås tilldelas Söderportgymnasiets arbetslag på

naturvetenskapsprogrammet, som under läsåret 2020-2021 har arbetat med att starta

upp en miljöprofil för programmet. Syftet och visionen med miljöprofilen var att eleverna

skulle få fördjupad insikt och kunskap om hållbar utveckling ur ett miljöperspektiv.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tilldela kommunens miljöpris för år 
2020 till Söderportgymnasiets arbetslag på naturvetenskapsprogrammet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 92

Yttrande - remiss revidering av pensionspolicy

Änr MHN ALL.2021.2202

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag

gällande revidering av pensionspolicy.

Sammanfattning

Nuvarande Pensionspolicy är från 2008-05-21, den innehåller reglering om vad som gäller i

vissa specifika tjänstepensionsfrågor. Policyn reglerar även i vissa delar pension till

förtroendevalda politiker, vilket är ersatt av ett politiskt beslut om att anta OPF-KL18,

pension och omställning, 2014 och 2018. Sedan den nuvarande policy beslutades har en rad

förändringar skett. Nuvarande policy saknar information om senaste kollektivavtalet som

reglerar tjänstepension till medarbetare födda 1986 eller senare, AKAP-KL, avgiftsbestämd

kollektivavtalad pension för kommuner och landsting.

Riktlinjen föreslås innehålla:

- Fortsatt möjlighet till löneväxling.

- Fortsatt möjlighet till att gå ner i tid med fortsatt inbetalning till tjänstepension baserat

på den sysselsättningsgrad de hade innan omregleringen.

- Möjligt att ingå i AKAP-KL för de som är födda 1985 eller tidigare i enlighet med

kollektivavtalet och parternas rekommendationer.

- Ekonomiskt incitament för att fortsätta arbete efter fyllda 65 år.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom kommunledningskontorets förslag

gällande revidering av pensionspolicy.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Förslag på riktlinje – tjänstepension för medarbetare
Pensionspolicy Kristianstads kommun 2008-05-21
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 93

Övrigt

Beslut

· Inget övrigt togs upp under punkten
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-09-02

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 94

Informationer

· Förslag till regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 2021-2025

· Tillsyn av trängsel och livsmedel under sommaren


	Protokoll MHN 2021-09-02 §(76-94)
	Sid:2 MHN § 76 ALL.2021.3
	Sid:3 MHN § 77 ALL.2021.4
	Sid:4 MHN § 78 ALL.2021.5
	Sid:5 MHN § 79 ALL.2021.6
	Sid:6 MHN § 80 ALL.2021.249
	Sid:7 MHN § 81 ALL.2021.2736
	Sid:8 MHN § 82 MIL.2020.4640
	Sid:12 MHN § 83 MIL.2021.2263
	Sid:14 MHN § 84 MIL.2019.4657
	Sid:15 MHN § 85 LANT.2020.3201
	Sid:16 MHN § 86 LANT.2020.3202
	Sid:17 MHN § 87 LANT.2021.2770
	Sid:19 MHN § 88 NAT.2021.2328
	Sid:20 MHN § 89 MIL.2021.2309
	Sid:21 MHN § 90 ALL.2021.2632
	Sid:22 MHN § 91 ALL.2021.818
	Sid:23 MHN § 92 ALL.2021.2202
	Sid:24 MHN § 93 ALL.2021.7
	Sid:25 MHN § 94 ALL.2021.2

