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Kommunekolog
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Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 98

Fastställelse av dagordning och anmälan om jäv

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordning enligt kallelse.

· Magnus Dahlström (M) och Magnus Carlsson (M) meddelar jäv i ärende 8.
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MHN § 99

Val av justerare

Beslut

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

justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2022-12-15.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

4 (17)
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MHN § 100

Delgivningar

Änr MHN ALL.2022.6

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisning av inkomna delgivningar.

Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.
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MHN § 101

Delegerade beslut oktober - november

Änr MHN ALL.2022.7

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2022-10-01 - 2022-11-30.

Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under

perioden 2022-10-01 - 2022-11-30.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisningen av delegeringsbeslut

på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2022-10-01 - 2022-11-30

Beslutsunderlag

Delegationsbeslutslistor
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MHN § 102

Gallring av verksamhetssystemet AlkT

Änr MHN ALL.2022.3347

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker gallring av information,

transaktionsloggar och system- och händelseloggar i systemet AlkT i samband med

migrering till systemet Castor.

Sammanfattning

Systemet AlkT ska avvecklas och informationen har migrerats till systemet Castor. Vid

avveckling av ett system behövs ett gallringsbeslut för systemet och för informationen i

systemet. Gallringsutredningen har visat att den information som ska gallras kan gallras

utan risk för förlust av, eller påverkan på, den information som ska bevaras. De förluster

som gallringen ger innebär möjligen försämrade sökmöjligheter och statistik-

sammanställningar, vilket bedöms inte ha avgörande betydelse för arkivbildningen.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillstyrker gallring av information,

transaktionsloggar och system- och händelseloggar i systemet AlkT i samband med

migrering till systemet Castor.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Gallringsutredning
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MHN § 103

Revidering av kommunala riktlinjer för alkoholservering

Änr MHN ALL.2022.980

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att revidera "Kommunala riktlinjer för

alkoholservering i Kristianstads kommun" enligt förslag i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Sammanfattning

Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning om kommunala riktlinjer för alkoholservering, ska

dessa revideras regelbundet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade och antog de tidigare

riktlinjerna 2018-08-23. Eftersom det den 1 juli 2019 infördes en ny term i alkohollagen,

alkoholdrycksliknande preparat, föreslås de kommunala riktlinjerna revideras så att även

denna term omfattas. I samband med det har även en del mindre justeringar gjorts.

Justeringarna är gjorda för att anpassa till gällande lagstiftning och för att tydliggöra den

befintliga texten. Övriga justeringar är endast av språklig karaktär.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att revidera "Kommunala riktlinjer för

alkoholservering i Kristianstads kommun" enligt förslag i bilaga 1 till tjänsteskrivelsen.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Förslag Kommunala riktlinjer för alkoholservering i Kristianstad kommun, Bilaga 1
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MHN § 104

Anmälan om miljöfarlig verksamhet mellanlagring av slam - Ivö 10:8

Änr MHN LANT.2022.3907

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Lindqvist, Nils Jonas, Mellangården (19641112-
3539), att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av
verksamheten på fastigheten Ivö 10:8 med adress Vikhemsvägen 69, 29168 Fjälkinge:

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

2. Verksamheten får endast bedrivas på fastigheten Ivö10:8 med adressen Vikhemsvägen 69,
29168 Fjälkinge.

3. Verksamheten innefattande mellanlagring och hantering av REVAQ-certifierad slam från
reningsverk får bedrivas till och med växtsäsongen 2025.

4. Flytgödselbassängen måste vara kontrollbesiktigad innan den får tas i bruk för
mellanlagring av slam då botten och dess stödväggar skall vara täta.
Kontrollbesiktningsunderlaget skall skickas in till tillsynsmyndigheten.

5. Verksamheten skall informera tillsynsmyndigheten när flytgödselbassängen tas i bruk och
inför att första leveransen av slammottages.

6. Slammet som tas emot av Mellangården skall vara REVAQ-certifierad och vara avvattnat till
en torrsubstans på mellan 20-40% på reningsverk, detta för att minimera uppkomst av
lakvatten.

7. All hantering av inkommande och utgående slam ska ske på hårdgjord yta, genom täta
transporter och utan förekomst av spill till omgivningen.

8. En årlig rapportering med uppgifter om hanterad mängd slam samt namn på de
verksamheter och fastigheter som slammet spridits hos i Kristianstad kommun, inklusive
uppgifter om slam som sprids på egen areal skall skickas in till miljö- och
hälsoskyddsavdelningen senast sista mars varje år.

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

10. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:
· 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
· 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
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· 45 dB(A) övrig tid.

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

11. Om kemiska produkter och farligt avfall uppkommer ska dessa 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
· 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.

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

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 6, 7 § och 26 kap. 9 och 22 § samt med
hänvisning till 27 § i förordningen ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· Mellangården (19641112-3539) ska betala en avgift för anmälan på 9480 kr som

avser 12 timmars handläggningstid.
· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Sammanfattning

Lindqvist, Nils Jonas, Mellangården inkom den 4 november 2022 med en anmälan

enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) för mellanlagring av slam

från REVAQ-certifierade reningsverk. Lagring anges komma att ske i två flytgödselbrunnar

och en stallgödselplatta på fastigheten Ivö 10:8 med adress Ärkebiskopens väg 154.

Efter lokaliseringsprövningen, 2 kap miljöbalken, bedömdes platsen olämplig för sökt

verksamhet. Verksamhetsutövaren valde att skicka in en kompletterande anmälan den

2022-11-21 med en annan lokalisering, fastigheten IVÖ 10:8 med adress Vikhemsvägen
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69, 29168 Fjälkinge. Verksamheten omfattar på den senare lokaliseringen endast lagring i

en flytgödselbassäng.

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 Lindqvist, Nils Jonas, Mellangården (19641112-
3539), att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av
verksamheten på fastigheten Ivö 10:8 med adress Vikhemsvägen 69, 29168 Fjälkinge:

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

2. Verksamheten får endast bedrivas på fastigheten Ivö10:8 med adressen
Vikhemsvägen 69, 29168 Fjälkinge.

3. Verksamheten innefattande mellanlagring och hantering av REVAQ-certifierad slam
från reningsverk får bedrivas till och med växtsäsongen 2025.

4. Flytgödselbassängen måste vara kontrollbesiktigad innan den får tas i bruk för
mellanlagring av slam då botten och dess stödväggar skall vara täta.
Kontrollbesiktningsunderlaget skall skickas in till tillsynsmyndigheten.

5. Verksamheten skall informera tillsynsmyndigheten när flytgödselbassängen tas i bruk
och inför att första leveransen av slammottages.

6. Slammet som tas emot av Mellangården skall vara REVAQ-certifierad och vara avvattnat
till en torrsubstans på mellan 20-40% på reningsverk, detta för att minimera uppkomst
av lakvatten.

7. All hantering av inkommande och utgående slam ska ske på hårdgjord yta, genom täta
transporter och utan förekomst av spill till omgivningen.

8. En årlig rapportering med uppgifter om hanterad mängd slam samt namn på de
verksamheter och fastigheter som slammet spridits hos i Kristianstad kommun,
inklusive uppgifter om slam som sprids på egen areal skall skickas in till miljö- och
hälsoskyddsavdelningen senast sista mars varje år.

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

10. Buller från verksamheten får vid bostäder inte överstiga nedan ekvivalenta ljudnivåer:
· 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 06-18),
· 40 dB(A) nattetid (kl 22-06) och
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· 45 dB(A) övrig tid.

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

11. Om kemiska produkter och farligt avfall uppkommer ska dessa 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
· 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.

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

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 6, 7 § och 26 kap. 9 och 22 § samt med
hänvisning till 27 § i förordningen ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· Mellangården (19641112-3539) ska betala en avgift för anmälan på 9480 kr

som avser 12 timmars handläggningstid.
· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan ommiljöfarlig verksamhet

Ny-anmälan/komplettering

Yttrande från kommun ekologen

Inspektionsrapport
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MHN § 105

Föreläggande om avhjälpande åtgärd Söndraby 10:4 - Consyd AB

Änr MHNMIL.2021.3390

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Consyd AB (556805–4505) i egenskap av

verksamhetsutövare vid anläggandet av utfyllnad på fastigheten Söndraby 10:4 att:

1. Senast två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft avlägsna de avfallsmassor i

utfyllnadens nordöstra del som inte uppfyller Naturvårdsverkets generella riktvärden

för känslig markanvändning (KM). Avfallsmassornas lokalisering framgår av

framtagen rapport från undersökning av Brexia Konsult AB 2022-07-01 i bilaga 1.

2. Senast två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft avlägsna de inslag av fast

avfall som förekommer i utfyllnadens yta.

3. Schaktning och hantering av de uppgrävda massorna ska utföras på sådant sätt att

spridning förhindras, t ex genom damning eller att jord sprids med arbetsmaskiner.

4. Uppgrävda massor ska transporteras av godkänd transportör och omhändertas av

godkänd mottagningsanläggning.

5. Åtgärden ska kontrolleras enligt ett av miljö- och hälsoskyddsavdelningen godkänt

kontrollprogram. Kontrollprogrammet ska innehålla uppgifter om hur bolaget avser

att kontrollera att kraven i detta beslut uppnås. Kontrollprogrammet ska innehålla

beskrivning av kontrollprovtagning av schaktväggar. Kontrollprovtagning ska utföras

av extern miljökontrollant med dokumenterad erfarenhet av att arbeta med

förorenade områden.

6. Slutrapport angående åtgärden ska skriftligt inkomma till miljö- och

hälsoskyddsavdelningen senast sex veckor efter att åtgärden avslutats. Rapporten ska

innehålla följande:

· Redogörelse för genomförd åtgärd

· Karta som visar det område som åtgärdats

· Redogörelse för miljökontrollen under genomförandet

· Redogörelse för borttransport av förorenade massor inklusive uppgifter om

mängder, transportörer och mottagningsanläggningar
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Bolaget ska senast två veckor innan åtgärden utförs på fastigheten, underrätta

fastighetsägaren. Åtgärden får utföras först efter klartecken från fastighetsägaren.

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

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Consyd AB (556805–4505) ska betala en avgift på 14 615 kr för 18,5 timmars
handläggningstid hittills i ärendet.

· 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.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Magnus Dahlström ( M) och Magnus Carlsson (M) i
handläggningen i detta ärende.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har bedrivit tillsyn över en utfyllnad som anlagts på del

av fastigheten Söndraby 10:4. Bolaget Consyd AB har tidigare förelagts om att utföra en

undersökning i utfyllnaden. Inkommen rapport från undersökningen visar att utfyllnaden

består av inslag av fast avfall i form av plast, glas, tegel och metallskrot samt att

jordmassorna i utfyllnadens nordöstra del överstiger haltgränserna för mindre än ringa

risk (MRR), känslig markanvändning (KM) och i vissa fall mindre känslig markanvändning

(MKM).

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Consyd AB (556805–4505) i egenskap av

verksamhetsutövare vid anläggandet av utfyllnad på fastigheten Söndraby 10:4 att:

1. Senast två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft avlägsna de avfallsmassor i

utfyllnadens nordöstra del som inte uppfyller Naturvårdsverkets generella riktvärden

för känslig markanvändning (KM). Avfallsmassornas lokalisering framgår av

framtagen rapport från undersökning av Brexia Konsult AB 2022-07-01 i bilaga 1.

2. Senast två månader efter att detta beslut vunnit laga kraft avlägsna de inslag av fast

avfall som förekommer i utfyllnadens yta.
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3. Schaktning och hantering av de uppgrävda massorna ska utföras på sådant sätt att

spridning förhindras, t ex genom damning eller att jord sprids med arbetsmaskiner.

4. Uppgrävda massor ska transporteras av godkänd transportör och omhändertas av

godkänd mottagningsanläggning.

5. Åtgärden ska kontrolleras enligt ett av miljö- och hälsoskyddsavdelningen godkänt

kontrollprogram. Kontrollprogrammet ska innehålla uppgifter om hur bolaget avser

att kontrollera att kraven i detta beslut uppnås. Kontrollprogrammet ska innehålla

beskrivning av kontrollprovtagning av schaktväggar. Kontrollprovtagning ska utföras

av extern miljökontrollant med dokumenterad erfarenhet av att arbeta med

förorenade områden.

6. Slutrapport angående åtgärden ska skriftligt inkomma till miljö- och

hälsoskyddsavdelningen senast sex veckor efter att åtgärden avslutats. Rapporten ska

innehålla följande:

· Redogörelse för genomförd åtgärd

· Karta som visar det område som åtgärdats

· Redogörelse för miljökontrollen under genomförandet

· Redogörelse för borttransport av förorenade massor inklusive uppgifter om

mängder, transportörer och mottagningsanläggningar

Bolaget ska senast två veckor innan åtgärden utförs på fastigheten, underrätta

fastighetsägaren. Åtgärden får utföras först efter klartecken från fastighetsägaren.

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

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Consyd AB (556805–4505) ska betala en avgift på 14 615 kr för 18,5 timmars
handläggningstid hittills i ärendet.

· 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.
Bilaga 1 - Rapport från undersökning
Bilaga 2 - Föreläggande om provgropsundersökning
Bilaga 3 - Synpunkter på förslag till beslut
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-12-15

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 106

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - utdömande av vite

Änr MHNMEA.2018.1524

Kuberup 3:1

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen ansöka

om utdömande av vite om 50 000 kr enligt nämndens beslut MHN § 2021/47

daterat 2021-04-08.

Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2016-10-05

konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Av registrerade handlingar

framgår att anläggningen som är utförd 1986 utgörs av en trekammarbrunn med utsläpp till

en singelbädd och därefter sker utlopp till närbeläget dike.

Trots inspektionsrapport, påminnelse, förbud och förbud med vite mot utsläpp av

avloppsvatten har åtgärder inte vidtagits. Mot bakgrund av detta ska en ansökan om

utdömande av vite göras.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att hos Mark- och miljödomstolen ansöka

om utdömande av vite om 50 000 kr enligt nämndens beslut MHN § 2021/47

daterat 2021-04-08.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse. 2022-12-02

Tjänsteskrivelse 2021-03-19

Miljö-och hälsoskyddsnämndens beslut MHN § 2021/ 47

Bilder från inspektion 2022-11-24
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-12-15

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 107

Övrigt

· Ordförande tackar nämnden för den gångna mandatperioden och särskilt till

avgående ledamöter.

· Vice ordförande tackar nämnden, ordförande och förvaltningen för gott arbete

under mandatperioden.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-12-15

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 108

Informationer

Änr MHN ALL.2022.9

Beslut

· Information inför budget och bokslut

· Avhjälpandeåtgärd - oljeförorening vid före detta bussverkstaden

· Strategi bekämpning av invasiva arter

· Rapport fördjupad tillsyn för avfallshantering inom skola och förskola
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