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Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 50

Fastställelse av dagordning och anmälan om jäv

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordning enligt kallelse.

· Ingen anmälan om jäv.
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MHN § 51

Val av justerare

Beslut

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

justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2022-06-22.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-06-22
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MHN § 52

Delgivningar

Änr MHN ALL.2022.6

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-06-22
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MHN § 53

Delegerade beslut

Änr MHN ALL.2022.7

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut

under perioden 2022-04-01-2022-05-31.

Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade

alkoholhandläggningsbeslut under perioden 2022-04-01-2022-05-31.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut

under perioden 2022-04-01-2022-05-31.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslutslistor
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MHN § 54

Yttrande - Kristianstads kommuns klimat- och miljöplan

Änr MHN ALL.2022.1842

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-04-20 att skicka framtagen klimat- och

miljöplan på remiss och svar på förslaget kan lämnas fram till 2022-06-30.

Klimat- och miljöplanen utgör en central del av kommunens arbete med ekologisk

hållbarhet och ska på lokal nivå bidra till att internationella, nationella och regionala klimat-

och miljömål uppnås. Klimat- och miljöplanen är en kombination av tidigare

miljömålsprogram och klimat- och energistrategi. Planen omfattar kommunens arbete med

klimat och energi och sådana miljöområden som inte omfattas av andra styrdokument.

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
Klimat- och miljöplan Kristianstad kommun remissversion
Bilaga 1 - Fördjupad åtgärdsbeskrivning
Bilaga 2 - Åtgärd per ansvarig nämnd och bolag
Bilaga 3 - Utvärdering av miljömålsprogrammet 2016-2020
Bilaga 4 - Klimatredovisning 2022
Bilaga 5 - Konsekvens av planens genomförande
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MHN § 55

Klagomål - ljudstörning JKN Entreprenad AB

Änr MHNMIL.2020.3882

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att klagomålsärendet rörande

ljudstörningar vid fastighet Assaretorp 1:42 och i friluftsområdet Bockeboda, vilka

enligt klagande härrör från JKN Entreprenad AB:s verksamhet, avslutas utan krav på

ytterligare åtgärder.

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§ samt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har handlagt klagomålsärenden rörande ljudstörningar

vid klagandes bostad samt i friluftsområdet Bockeboda. Upplevda ljudstörningar härrör

mestadels från JKN Entreprenad AB. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har gjort flera

indikativa ljudmätningar, både vid klagandes bostad samt i friluftsområdet. Bolaget har

sedan tidigare åtagit sig att anlägga en bullervall, samt använda sig av temporära

bullervallar vid arbetsmoment som har en ljudstörande karaktär, tills dess att vallen är

färdigställd.

De indikativa mätningar som gjorts, sammanvägt med de relativt få antal dagar som

stamvedsflis körs (vilket är det ljudstörande moment som har kunnat identifieras), leder till

bedömning att det inte är rimligt att kräva ytterligare åtgärder.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att klagomålsärendet rörande

ljudstörningar vid fastighet Assaretorp 1:42 och i friluftsområdet Bockeboda, vilka

enligt klagande härrör från JKN Entreprenad AB:s verksamhet, avslutas utan krav på

ytterligare åtgärder.

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§ samt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Redogörelse av händelser i ärende 2020.3882 (bil. 1)
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MHN § 56

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål -
Fjälkinge 29:5
Änr MHN MIL.2022.1753

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger fastighetsägaren (personnummer) att 
iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering av uppställningsyta på 
Fjälkinge 29:5:

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

2. Tillförda massor ska utgöras av jordmassor/schaktmassor, fria från ovidkommande avfall
så som trä, tegel och betong. Föroreningsnivån ska sommest motsvara känslig
markanvändning (enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark).

3. Ett skriftligt kontrollprogram ska upprättas innan anläggningen påbörjas.
Kontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten.

4. Kontrollprogrammet ska somminst innehålla rutin för bedömning av massornas
ursprung och föroreningsinnehåll, okulär kontroll och metodik för provtagning
(så som antal delprover per samlingsprov och vilka parametrar som ska analyseras).

5. Kontroll av massor ska ske enligt kontrollprogram, om det inte med säkerhet kan
fastställas att massorna kommer från opåverkade områden.

6. Analys ska göras på ackrediterat laboratorium och, somminst, omfatta tungmetaller
(inkl. kvicksilver) och PAH.

7. Om andra miljöstörande ämnen misstänks ska dessa analyseras, och analysresultat ska
redovisas för miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Massorna får inte användas i
anläggningen utan miljö- och hälsoskyddsavdelningens godkännande.

8. Dokumentation kring massornas ursprung och innehåll (analysresultat) ska sparas och
finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten minst två år efter att utfyllnaden är
färdigställd.

9. Anläggningsförfarandet som omfattas av inkommen anmälan och detta beslut får som
längst pågå t.o.m. 2026-06-15. Om tidsramen inte kan hållas ska miljö- och
hälsoskyddsavdelningen kontaktas i god tid (senast 6 veckor innan slutdatum).
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Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5 och 7 §§ och 26 kap. 9 §, även 21
och 22 §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Skanska Sverige AB (orgnummer 556033-9086) ska betala en avgift på 4740 kr
för 6 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

Fastighetsägaren namn (fastighetsägare/verksamhetsutövare) och Skanska Sverige AB
(utförare/entreprenör) gjorde 2022-04-27 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § 
miljöprövningsförordningen (2013:251) för att anlägga en uppställningsyta/vändzon på 
fastigheten Fjälkinge 29:5.

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 fastighetsägaren (personnummer) att iaktta 
följande försiktighetsmått i samband med etablering av uppställningsyta på Fjälkinge 29:5:

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

2. Tillförda massor ska utgöras av jordmassor/schaktmassor, fria från ovidkommande avfall
så som trä, tegel och betong. Föroreningsnivån ska sommest motsvara känslig
markanvändning (enligt Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenad mark).

3. Ett skriftligt kontrollprogram ska upprättas innan anläggningen påbörjas.
Kontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten.

4. Kontrollprogrammet ska somminst innehålla rutin för bedömning av massornas
ursprung och föroreningsinnehåll, okulär kontroll och metodik för provtagning
(så som antal delprover per samlingsprov och vilka parametrar som ska analyseras).
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5. Kontroll av massor ska ske enligt kontrollprogram, om det inte med säkerhet kan
fastställas att massorna kommer från opåverkade områden.

6. Analys ska göras på ackrediterat laboratorium och, somminst, omfatta tungmetaller
(inkl. kvicksilver) och PAH.

7. Om andra miljöstörande ämnen misstänks ska dessa analyseras, och analysresultat ska
redovisas för miljö- och hälsoskyddsavdelningen. Massorna får inte användas i
anläggningen utan miljö- och hälsoskyddsavdelningens godkännande.

8. Dokumentation kring massornas ursprung och innehåll (analysresultat) ska sparas och
finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten minst två år efter att utfyllnaden är
färdigställd.

9. Anläggningsförfarandet som omfattas av inkommen anmälan och detta beslut får som
längst pågå t.o.m. 2026-06-15. Om tidsramen inte kan hållas ska miljö- och
hälsoskyddsavdelningen kontaktas i god tid (senast 6 veckor innan slutdatum).

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

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Skanska Sverige AB (orgnummer 556033-9086) ska betala en avgift på 4740 kr
för 6 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)
Översiktskarta (bil. 2)
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MHN § 57

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål -
Skepparslöv 8:16
Änr MHN MIL.2022.1876

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger fastighetsägaren, personnummer att iaktta 
följande försiktighetsmått i samband med utfyllnad av mark på Skepparslöv 8:16:

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

2. Tillförda massor ska utgöras av jordmassor och krossad betong, fria från ovidkommande
avfall så som trä, plast och tegel. Föroreningsnivån för ämnesgrupperna tungmetaller
(inkl. kvicksilver) och PAH ska som högst motsvara känslig markanvändning (enligt
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenade områden). För bly gäller som
högst nivån för mindre än ringa risk,
d v s 20 mg/kg TS.

3. Ett skriftligt kontrollprogram ska upprättas innan utfyllnaden påbörjas.
Kontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten.

4. Kontrollprogrammet ska somminst innehålla rutin för bedömning av massornas
ursprung och föroreningsinnehåll, okulär kontroll och metodik för provtagning (så som
antal inkrement per samlingsprov och vilka parametrar som ska analyseras).

5. Kontroll av massor ska ske enligt kontrollprogram, om det inte med säkerhet kan
fastställas att massorna kommer från opåverkade områden.

6. Provtagning ska utföras genom samlingsprovtagning med minst 30 ingående inkrement
fördelade i hela beslutsvolymen. En beslutsvolym får utgöras av
maximalt 500 ton.

7. Analys ska göras på ackrediterat laboratorium och, somminst, omfatta tungmetaller
(inkl. kvicksilver) och PAH.

8. Om andra ämnen misstänks ska dessa analyseras. Om halterna ligger över laboratoriets
rapporteringsgräns ska analysresultatet redovisas för miljö- och
hälsoskyddsavdelningen. Massorna får inte användas i utfyllnaden utan miljö- och
hälsoskyddsavdelningens godkännande.

9. Dokumentation kring massornas ursprung och innehåll (analysresultat) ska sparas och
finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten minst två år efter att utfyllnaden är
färdigställd.
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10. Anläggningsförfarandet som omfattas av inkommen anmälan och detta beslut får som
längst pågå t.o.m. 2023-12-31. Om tidsramen inte kan hållas ska miljö- och
hälsoskyddsavdelningen kontaktas i god tid (senast 6 veckor innan slutdatum).

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

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Fastighetsägaren (person-/organisationsr) ska betala en avgift på 3950 kr för 
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.

Sammanfattning

Fastighetsägaren namn (fastighetsägare) gjorde 2022-05-07 en anmälan
enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) om återvinning av avfall för 
anläggningsändamål. Syftet med återvinningen är att fylla ut en låglänt del av fastigheten 
Skepparslöv 8:16 där bl a en hårdgjord uppställningsyta ska anläggas.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att 
säkerställa att verksamhetens påverkan på miljö och hälsa blir acceptabel.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger fastighetsägaren, personnummer att iaktta 
följande försiktighetsmått i samband med utfyllnad av mark på Skepparslöv 8:16:
1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i

anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.

2. Tillförda massor ska utgöras av jordmassor och krossad betong, fria från ovidkommande
avfall så som trä, plast och tegel. Föroreningsnivån för ämnesgrupperna tungmetaller
(inkl. kvicksilver) och PAH ska som högst motsvara känslig markanvändning (enligt
Naturvårdsverkets generella riktvärden för förorenade områden). För bly gäller som
högst nivån för mindre än ringa risk,
d v s 20 mg/kg TS.

3. Ett skriftligt kontrollprogram ska upprättas innan utfyllnaden påbörjas.
Kontrollprogrammet ska finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten.
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4. Kontrollprogrammet ska somminst innehålla rutin för bedömning av massornas
ursprung och föroreningsinnehåll, okulär kontroll och metodik för provtagning (så som
antal inkrement per samlingsprov och vilka parametrar som ska analyseras).

5. Kontroll av massor ska ske enligt kontrollprogram, om det inte med säkerhet kan
fastställas att massorna kommer från opåverkade områden.

6. Provtagning ska utföras genom samlingsprovtagning med minst 30 ingående inkrement
fördelade i hela beslutsvolymen. En beslutsvolym får utgöras av
maximalt 500 ton.

7. Analys ska göras på ackrediterat laboratorium och, somminst, omfatta tungmetaller
(inkl. kvicksilver) och PAH.

8. Om andra ämnen misstänks ska dessa analyseras. Om halterna ligger över laboratoriets
rapporteringsgräns ska analysresultatet redovisas för miljö- och
hälsoskyddsavdelningen. Massorna får inte användas i utfyllnaden utan miljö- och
hälsoskyddsavdelningens godkännande.

9. Dokumentation kring massornas ursprung och innehåll (analysresultat) ska sparas och
finnas tillgängligt för tillsynsmyndigheten minst två år efter att utfyllnaden är
färdigställd.

10. Anläggningsförfarandet som omfattas av inkommen anmälan och detta beslut får som
längst pågå t.o.m. 2023-12-31. Om tidsramen inte kan hållas ska miljö- och
hälsoskyddsavdelningen kontaktas i god tid (senast 6 veckor innan slutdatum).

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

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Fastighetsägaren (person-/organisationsnummer) ska betala en avgift på 3950 
kr för 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
Översiktskarta
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MHN § 58

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Degeberga Grus & Schakt AB

Änr MHNMIL.2022.920

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Degeberga Grus & Schakt AB, 556719-0862 att iaktta
följande försiktighetsmått i samband med drift av verksamhet på del av fastigheten Vä 54:5.

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. På anläggningen får per kalenderår maximalt 1 500 ton jordmassor behandlas.

6. Behandling av avfall som omnämns i punkt 5 får ske genom harpning.

7. Om olägenhet till följd av damning uppstår ska åtgärder vidtas utan dröjsmål.
8. Bolaget ska vidta skyddsåtgärder samt kontinuerligt övervaka och kontrollera verksamheten i

enlighet med det som inkommit i anmälan för att skydda människors hälsa och miljön.

9. Bolaget ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen upprätta en skötselplan för den f
d täktbottnen som gynnar naturvärdena i området.
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10. Bolaget ska vid nedläggning av verksamheten vidta de åtgärder som föreslagits i inkommen
anmälan. Det innebär att återställande av yta ska genomföras och att eventuellt
efterbehandlingsbehov ska utredas och åtgärdas.

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, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 §, 21 och 22 §§ och med
hänvisning till 27 § och 25 d i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Degeberga Grus & Schakt AB, (person-/organisationsnummer 556719-0862) ska
betala en avgift på 8 295 kr för 10,5 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.

Sammanfattning

Degeberga Grus & Schakt AB gjorde 2022-03-18 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 §

miljöprövningsförordningen (2013:251) för verksamhet på fastigheten Vä 54:5.

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 Degeberga Grus & Schakt AB, 556719-0862 att iaktta
följande försiktighetsmått i samband med drift av verksamhet på del av fastigheten Vä 54:5.

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.
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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. På anläggningen får per kalenderår maximalt 1 500 ton jordmassor behandlas.

6. Behandling av avfall som omnämns i punkt 5 får ske genom harpning.

7. Om olägenhet till följd av damning uppstår ska åtgärder vidtas utan dröjsmål.

8. Bolaget ska vidta skyddsåtgärder samt kontinuerligt övervaka och kontrollera verksamheten i
enlighet med det som inkommit i anmälan för att skydda människors hälsa och miljön.

9. Bolaget ska i samråd med miljö- och hälsoskyddsavdelningen upprätta en skötselplan för den f
d täktbottnen som gynnar naturvärdena i området.

10. Bolaget ska vid nedläggning av verksamheten vidta de åtgärder som föreslagits i inkommen
anmälan. Det innebär att återställande av yta ska genomföras och att eventuellt
efterbehandlingsbehov ska utredas och åtgärdas.

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, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 §, 21 och 22 §§ och med
hänvisning till 27 § och 25 d i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Degeberga Grus & Schakt AB, (person-/organisationsnummer 556719-0862) ska
betala en avgift på 8 295 kr för 10,5 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 § 59

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - Tommy Sehlin Bygg &
Maskin AB

Änr MHNMIL.2022.37

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB att iaktta följande
försiktighetsmått i samband med fortsatt drift av verksamheten på fastigheten Maglehult 9:2
och på uppställningsplatsen på fastigheten Maglehult 1:23 i Kristianstad kommun.

1. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från verksamheten. Stofthalten i
ventilationsluft från dammande hantering får inte överstiga 10 mg stoft/m3 normal torr gas.
Om halten överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan
klaras.

Processavloppsvatten från sedimenteringsdammen får inte användas för dammbekämpning.

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. Uppsamlingsvolymen inom respektive invallning ska
minst motsvara den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym.

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.

Om ljud innehåller ofta återkommande impulser eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter ska den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dB(A) under den tid som dessa
ljud uppstår.

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.
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4. Avfall som uppstår i den egna verksamheten ska samlas upp, sorteras och förvaras var för
sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

Tankning och uppställning av fordon och maskiner på de båda fastigheterna som tillhör
verksamheten får endast ske på yta som är särskilt iordningställd för att förhindra spridning
av oljespill. Spill av petroleumprodukter ska omgående omhändertas som farligt avfall.

5. Processavloppsvatten som på något sätt är kontaminerat av betong, cement eller andra
tillsatser efter tvätt av maskindelar eller avspolning av fordon, ska samlas upp i ett slutet
system. Processavloppsvattnet får inte på något sätt avledas till omgivande mark eller
recipient.

I anslutning till sedimenteringsbassängen ska det finnas en hårdgjord yta för mellanlagring
och avvattning av betongslam. Avrunnet vatten ska ledas direkt till sedimenteringsdammen
och inte på något sätt riskera att förorena omgivande mark eller vattendrag.

Vid eventuell tillkomst av ytterligare sedimenteringsbassäng, eller annan ändring som
påverkar den befintliga dammens funktion eller utformning, ska en anmälan om ändring
göras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex veckor före påbörjad ändring.

6. Betongslam som uppstår från betongtillverkningen får inte, utan att det först har anmälts
som återvinning av avfall till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, användas som
utfyllnadsmaterial på gårdsplanen, eller som annat utfyllnadsmaterial i mark.

7. För verksamheten ska det finnas ett aktuellt kontrollprogram. I kontrollprogrammet ska
anges mätmetod och utvärderingsmetoder, samt hur verksamheten uppfyller samtliga
försiktighetsmått som bolaget omfattas av. Av kontrollprogrammet ska det även framgår hur
bolaget arbetar för att minska antalet transporter till och från verksamheten.

Förslag på reviderat kontrollprogram ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen
senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2-5, 7 §§ och 26 kap. 9, 21-22 §§.

Beslutet ersätter miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut med dnr. MHN 2017-1749 daterat
2017-12-14.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB (organisationsnummer 556906-3265) ska betala
en avgift på 12 640 kronor för 16 timmars handläggningstid av anmälan.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

19 (26)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-06-22

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

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

Betongverksamheten som bedrivs av Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB på fastigheten

Maglehult 9:2 har tidigare omfattats av försiktighetsmått från beslut daterat 2017-12-14 med

diarienummer MHN 2017-1749. På grund av en ökad nationell kunskap om

betongverksamheters påverkan på miljön och människors hälsa, såsom förekomst av bland

annat sexvärt krom i betong, samt på grund av tillämpandet av miljöbalkens

likabehandlingsprincip som innebär att liknande verksamheter ska bedömas lika, är det

motiverat med förnyade försiktighetsmått för verksamheten.

Då verksamheten har ökat till en omfattning som är högre än förväntat vid den ursprungliga

anmälan år 2017 och det även har inkommit klagomål på verksamheten gällande buller från

anläggningen, samt på transporter till och från verksamheten, har det varit befogat för miljö-

och hälsoskyddsavdelningen att på nytt se över verksamhetens påverkan och reglering. Det

nya beslutet om försiktighetsmått kommer även att inkludera den verksamhet som finns på

fastigheten Maglehult 1:23 i form av uppställningsplats.

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 Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB att iaktta följande
försiktighetsmått i samband med fortsatt drift av verksamheten på fastigheten Maglehult 9:2
och på uppställningsplatsen på fastigheten Maglehult 1:23 i Kristianstad kommun.

1. Åtgärder ska vidtas för att minimera spridning av damm från verksamheten. Stofthalten i
ventilationsluft från dammande hantering får inte överstiga 10 mg stoft/m3 normal torr gas.
Om halten överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan
klaras.

Processavloppsvatten från sedimenteringsdammen får inte användas för dammbekämpning.

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.
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Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Uppsamlingsvolymen inom respektive invallning ska
minst motsvara den största behållarens volym plus 10 % av övriga behållares volym.

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.

Om ljud innehåller ofta återkommande impulser eller innehåller ljud med tydligt hörbara
tonkomponenter ska den tillåtna ljudnivån sänkas med 5 dB(A) under den tid som dessa
ljud uppstår.

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 som uppstår i den egna verksamheten ska samlas upp, sorteras och förvaras var för
sig för att underlätta den miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

Tankning och uppställning av fordon och maskiner på de båda fastigheterna som tillhör
verksamheten får endast ske på yta som är särskilt iordningställd för att förhindra spridning
av oljespill. Spill av petroleumprodukter ska omgående omhändertas som farligt avfall.

5. Processavloppsvatten som på något sätt är kontaminerat av betong, cement eller andra
tillsatser efter tvätt av maskindelar eller avspolning av fordon, ska samlas upp i ett slutet
system. Processavloppsvattnet får inte på något sätt avledas till omgivande mark eller
recipient.

I anslutning till sedimenteringsbassängen ska det finnas en hårdgjord yta för mellanlagring
och avvattning av betongslam. Avrunnet vatten ska ledas direkt till sedimenteringsdammen
och inte på något sätt riskera att förorena omgivande mark eller vattendrag.

Vid eventuell tillkomst av ytterligare sedimenteringsbassäng, eller annan ändring som
påverkar den befintliga dammens funktion eller utformning, ska en anmälan om ändring
göras till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast sex veckor före påbörjad ändring.

6. Betongslam som uppstår från betongtillverkningen får inte, utan att det först har anmälts
som återvinning av avfall till miljö- och hälsoskyddsavdelningen, användas som
utfyllnadsmaterial på gårdsplanen, eller som annat utfyllnadsmaterial i mark.

7. För verksamheten ska det finnas ett aktuellt kontrollprogram. I kontrollprogrammet ska
anges mätmetod och utvärderingsmetoder, samt hur verksamheten uppfyller samtliga
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försiktighetsmått som bolaget omfattas av. Av kontrollprogrammet ska det även framgår hur
bolaget arbetar för att minska antalet transporter till och från verksamheten.

Förslag på reviderat kontrollprogram ska lämnas till miljö- och hälsoskyddsavdelningen
senast sex månader efter att detta beslut vunnit laga kraft.

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2-5, 7 §§ och 26 kap. 9, 21-22 §§.

Beslutet ersätter miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut med dnr. MHN 2017-1749 daterat
2017-12-14.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB (organisationsnummer 556906-3265) ska betala
en avgift på 12 640 kronor för 16 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
Utredning av verksamhetsbuller Maglehult 9:2, Kristianstads kommun, 2022-05-06, (bil. 1)
Kompletterande information från Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB, 2022-04-27 (bil. 2)
Kompletterande information om transporter från Tommy Sehlin Bygg & Maskin, 2022-05-27 (bil. 3)
Yttrande från fastighetsägaren till Maglehult 1:17, 1:20 och 7:1, 2022-06-17 (bil. 4)
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MHN § 60

Klagomål buller från Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB och
transportrörelser på Maglehultsvägen

Änr MHNMIL.2021.3558

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta klagomålsärendet utan vidare åtgärd.

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§ samt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har handlagt klagomålsärendet gällande buller från

verksamheten Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB, samt buller från transportrörelser till och från

verksamheten på Maglehultsvägen i norrgående riktning. Bullermätningar har gjorts vid

fastigheterna Maglehult 1:17, 1:20 och bostadshus på fastigheten Maglehult 7:1. Resultatet från

bullerutredningen visade att riktvärdet för industribuller om högst 50 dB(A) ekvivalent

ljudnivå dagtid uppfylls vid samtliga tre fastigheter.

Utifrån den bullerutredning som har gjorts, sammanvägt med att transportrörelser till och från

verksamheten inte överskrider de generella riktvärden som ställs i Naturvårdsverkets

vägledning för industri- och annat verksamhetsbuller (NV rapport 6538), leder bedömningen

till att ytterligare krav än de försiktighetsmått för buller som ställs på Tommy Sehlin Bygg &

Maskin AB inte anses rimligt att ställa på verksamheten i nuläget.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avsluta klagomålsärendet utan vidare åtgärd.

Beslutet fattas med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§ samt 9 kap. 3 § miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.
Utredning av verksamhetsbuller Maglehult 9:2, Kristianstad kommun (bil. 1)
Kompletterande information från Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB, 2022-04-27 (bil. 2)
Kompletterande information om antalet transport från Tommy Sehlin Bygg & Maskin AB,
2022- 05-27 (bil. 3)
Yttrande från fastighetsägaren till Maglehult 1:17, 1:20 och 7:1, 2022-06-17 (bil .4)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

23 (26)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-06-22

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 61

Revidering av reglemente

Änr MHN ALL.2022.161

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till

revidering av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i

Kristianstads kommun del B - miljö- och hälsoskyddsnämndens 1 § Verksamhets-

område och 3 § Utskott.

Sammanfattning

Sveriges riksdag beslutade om en ny lagstiftning den 21 juni, lag om tobaksfria

nikotinprodukter, vilket innebär att detaljhandlare måste anmäla försäljning och kommunen

tillsammans med Polismyndigheten får ansvar för tillsynen. Då lagstiftningen träder i kraft

den 1 augusti 2022 behöver ett antal åtgärder vidtas, däribland att beslut måste fattas

avseende vilken nämnd i kommunen som tilldelas myndighetsansvaret för lagstiftningen.

Då ansvaret för den närliggande lagen om tobak och liknande produkter ligger hos miljö- och

hälsoskyddsnämnden föreslås även lag om tobaksfria nikotinprodukter att tilldelas densamma.

Därav föreslås 1 § Verksamhetsområde för miljö- och hälsoskyddsnämnden att revideras så att

det även omfattar den nya lagstiftningen.

Vidare föreslås § 3 Utskott som avser miljö- och hälsoskyddsnämndens alkoholutskott att

revideras.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till

revidering av Gemensamt reglemente för kommunstyrelsen och övriga nämnder i

Kristianstads kommun del B - miljö- och hälsoskyddsnämndens 1 § Verksamhets-

område och 3 § Utskott.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.
Förslag till revidering av Del B - Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gemensamt reglemente för
kommunstyrelsen och övriga nämnder i Kristianstads kommun 2022-06-03.
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MHN § 62

Revidering av taxa

Änr MHN ALL.2022.1561

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till taxa

för miljö- och hälsoskyddsnämnden avseende lag om tobaksfria nikotinprodukter förutsatt

att miljö- och hälsoskyddsnämnden tilldelas ansvar för tillsyn genom revidering av

reglemente i separat ärende.

Vidare föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden att kommunfullmäktige fastställer förslag

till revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor enligt lag om tobak och liknande

produkter samt alkohollagen enligt bilaga till miljö- och hälsoskyddsavdelningens

tjänsteskrivelse.

Taxan föreslås att gälla omedelbart från det datum kommunfullmäktige fastställer taxan.

Sammanfattning

Sveriges riksdag beslutade om en ny lagstiftning den 21 juni, lag om tobaksfria

nikotinprodukter. Lagstiftningen träder i kraft den 1 augusti 2022, vilket innebär att

detaljhandlare måste anmäla försäljning och att kommunen tillsammans med

Polismyndigheten får ansvar för tillsynen. Med anledning av detta måste miljö- och

hälsoskyddsnämndens taxa även omfatta tobaksfria nikotinprodukter, detta under

förutsättning att nämnden tilldelas kommunens ansvar för tillsynen.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att tillsynen av tobaksfria

nikotinprodukter kommer att utföras på liknande sätt och samordnat med tillsynen för

tobakstillstånd och e-cigaretter, samt i vissa fall folkölsförsäljning. Därför finns det ett

behov av att synkronisera taxorna för att debitering ska följa tillsynsbehovet liksom

handläggningstiden för anmälningar som görs samordnat.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till taxa

för miljö- och hälsoskyddsnämnden avseende lag om tobaksfria nikotinprodukter förutsatt
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att lagstiftningen beslutas av Sveriges riksdag den 21 juni samt att miljö- och hälsoskydds-

nämnden tilldelas ansvar för tillsyn genom revidering av reglemente i separat ärende.

Vidare föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden att kommunfullmäktige fastställer förslag

till revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor enligt lag om tobak och liknande

produkter samt alkohollagen enligt bilaga till miljö- och hälsoskyddsavdelningens

tjänsteskrivelse.

Taxan föreslås att gälla omedelbart från det datum kommunfullmäktige fastställer taxan.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.
Förslag till revidering Kristianstads kommuns taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
verksamhet.
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MHN § 63

Övrigt

Beslut

· Inget övrigt togs upp under punkten.
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