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MHN 2017/10 
 
 

Information om inkomna delgivningar 
    
1. DOM, den 2017-02-03 avslår mark- och miljödomstolen ansökan av utdömande 
av vite. Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansöker om vite gällande ett bristfälligt 
avlopp som ej vidgjorts trots ett flertal uppmaningar. Vid beslutsförfarandet om att 
fastighetsägarna skulle bli föremål av förläggande av vite om inte avloppet 
åtgärdades saknades överklaganshänvisning och därmed har beslutet inte vunnit 
laga kraft.  
 
2. REGERINGSBESLUT, 2017-02-02, meddelar Näringsdepartementet om att 
regeringen avslår överklagan. Regeringen tar inte upp överklagandet av 
Trafikverkets beslut att fastställa vägplan för väg E22 Malmö- Kristianstad, delen 
Sätaröd- Vä m.m. samt förändring av väghållningsansvar i Tollarp, Kristianstads 
kommun.  
 
3.BESLUT, den 2017-01-23 meddelar Länsstyrelsen Skåne besked om att de 
avslår överklagan från Kristianstads Pistolklubb gällande försiktighetsmått på 
skjutbanan på fastigheten Vä 8:9. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 
12 februari 2016 att förlägga föreningen med vissa villkor för sin verksamhet, så 
som vilka dagar och tider som det kan skjutas och vilka dagar som är undantagna. 
Dessutom vilken kaliber som får användas samt att de har informationsskyldighet 
gentemot grannar och i vid vissa tillfällen även miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

 
4.BESLUT, den 2017-01-23 meddelar Länsstyrelsen Skåne besked om att de 
upphäver det överklagande beslutet och återvisar ärendet till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden för fortsatt handläggning. Fastighetsägaren hade lämnat in 
ett klagomål angående upplevda störningar i form av buller från trafiken på väg 
E22. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutande den 29 augusti 2016 om att 
förhållanden som råder vid fastigheten Bofinken 14 inte utgör någon olägenhet för 
människors hälsa av sådan omfattning att det för närvarande är befogat att kräva 
att Trafikverket vidtar några åtgärder. Länsstyrelsen anser att Miljö- och 
hälsoskyddsnämnden underlåtit att kommunicera ett underlag till 
fastighetsägaren.  

 
5.BESLUT, den 2016-01-23 meddelar Länsstyrelsen Skåne att ansökan om 
vattenverksamhet Färlöv 9:11 samt dispens för biotopskyddsbestämmelserna för 
att utöka en befintlig våtmark på fastigheten Färlöv 9:11 beviljats. 
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Miljö- och hälssoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisning av inkomna 
delgivningar. 
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MHN § 2017/11 
 
Anmälan av delegeringsbeslut 
 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna redovisningen av 
delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade 
alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2017-01-01 till och med 2017-
01-31 samt redovisning av beslut från alkoholutskott 2017-01-26. 
 
Sammanfattning 
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut på miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen samt delegerade alkoholhandläggningsbeslut 
under tiden 2017-01-01 till och med 2017-01-31 samt beslut från 
alkoholutskott 2017-01-26.  
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av gjorda delegeringsbeslut 
 
 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade 
alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2017-01-01 till och med 2017-
01-31 samt redovisade beslut från alkoholutskott 2017-01-26. 
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 MHN § 2017/12 

 
Klimat- och energistrategi - remissvar  
 Dnr MHN 2017-236 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-16, med undantag 
av ”Åtgärder på befintliga byggnader genom tilläggsisolering kan medföra 
att deras fasader fördärvas. Vi vill därför ha ett bredare synsätt på den 
åtgärden.” 
 
Protokollsanteckning 
Skriftlig protokollsanteckning inlämnades av Jens Andersson, 
Sverigedemokraterna. 
”Vi sverigedemokrater valde att inte delta i beslutet ang. remissvar på 
”Klimat & Energistrategi – 2016” eftersom vi avser att inkomma med våra 
synpunkter när ärendet behandlas i kommunstyrelsen.” 
Sverigedemokraterna deltar ej i beslutet. 
 

Sammanfattning 
Kristianstads kommuns nu gällande klimatstrategi antogs av 
kommunfullmäktige 2011-09-13. Kommunfullmäktige tillsatte 2015 en 
klimatberedning. Beredningen har nu tagit fram ett förslag till ny 
klimatstrategi.  

Klimat- och energistrategin är Kristianstads kommuns styrdokument för det 
lokala arbetet med att uppfylla Sveriges nationella åtaganden om minskade 
utsläpp av växthusgaser. Strategin är också en konkretisering av de lokala 
miljömålen när det gäller målområdet klimat och luft. I några fall innebär 
förslaget en ambitionshöjning av de lokala målen, vilket är positivt. När det 
gäller upplägget av dokumentet saknas ibland koppling mellan de beskrivande 
texterna för åtgärdsområdena och de faktiska åtgärderna. Det kan förbättras för 
att göra dokumentet mer pedagogiskt. 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-09  
Remiss - Kristianstads kommun förslag till klimat och energistrategi    
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Miljö- och hälsosamhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar yttrande i enlighet med miljö- och 
samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-16.  
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 MHN § 2017/13 
 

 

Miljöpris för år 2016  
Dnr MHN 2016-000409 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Kristianstad biodlares 
drottningklubb får kommunens miljöpris för 2016. 
 

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 inom miljöområdet. Priset kan även tilldelas ett företag, en 
organisation, en förening eller en skolklass.  
 
Kristianstads biodlares drottningklubb gör en viktig insats för att bevara en 
fungerande ekosystemtjänst – pollinering. De driver på ideell bas ett 
engagerat arbete med att odla fram friska bidrottningar som kan spridas till 
biodlare både inom klubben men också till andra delar av landet. Deras 
arbete har betydelse både för pollinering av vilda växter och för oss som 
livsmedelskommun. Därför får de miljöpriset för år 2016. 
 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-03-07 
 

Miljö- och hälsosamhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att Kristianstad biodlares 
drottningklubb får kommunens miljöpris för 2016. 
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 MHN § 2017/14 
 

 

Beslut angående anmälan om miljöfarlig 
verksamhet - siktning av jordmassor, krossning 
av asfalt samt flisning av trä  
Dnr MHN 2017-000055, Östra Vram 46:2  

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Jämstorps Entreprenad AB 
(556805-0438) att följa nedanstående försiktighetsmått i samband med 
etablering och drift av verksamheten på Östra Vram 46:2: 
 

1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överrensstämmelse 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: 
- ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,  
- försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt  
- i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.  
Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska 
produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på 
sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem. 

3. Den ekvivalenta ljudnivån från verksamhet utomhus vid bostäder får inte 
överstiga 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 07-18), 40 dB(A) nattetid (kl 22-
07) och 45 dB(A) övrig tid. Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte 
förekomma nattetid klockan 22-07 annat än vid enstaka tillfällen. 
Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom närfältsmätningar och 
beräkningar eller genom immissionsmätningar vid bostäder. Kontroll ska ske 
så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra att de 
ekvivalenta ljudnivåerna överskrids. Om ett värde överskrids ska omedelbara 
och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.  

4. Samtliga inkommande massor på anläggningen ska vara kontrollerade med 
avseende på föroreningsinnehåll. Detsamma gäller för asfalten. 
Transportkedjan samt kontrollen ska dokumenteras. 

5. Om olägenhet till följd av damning uppstår från siktning, krossning eller 
flisning ska åtgärder vidtas utan dröjsmål. 
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6. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till 
miljö- och hälsoskyddsavdelningen. 

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

Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
• Jämstorps Entreprenad AB (556805-0438) ska betala en avgift på 4 740 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 
Jämstorps Entreprenad AB inkom 2017-01-11 med en anmälan enligt 1 kapitlet 
10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) om siktning av jordmassor, 
krossning av asfalt samt flisning av trä på fastigheten Östra Vram 46:2. 
Jordmassorna som tas in på anläggningen överskrider inte föroreningshalten 
mindre än ringa risk, MKM, och asfalten innehåller inte tjärasfalt, < 70 ppm 
PAH-16. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått 
för att säkerställa att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.  
 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteutlåtande 2017-02-15 
Anmälan enligt miljöbalken, 2017-01-11 
Kompletteringar 2017-01-20, 2017-01-24 och 2017-02-06 
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Miljö- och hälsosamhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Jämstorps Entreprenad AB 
(556805-0438) att följa nedanstående försiktighetsmått i samband med 
etablering och drift av verksamheten på Östra Vram 46:2: 
1.Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överrensstämmelse 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: 
- ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,  
- försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt  
- i övrigt är utformad så att regnvatten inte ansamlas.  
Kärl ska vara märkta med sitt innehåll. Miljö- och hälsofarliga kemiska 
produkter och farligt avfall som lämnas utan uppsyn, ska förvaras inlåst på 
sådant sätt att obehöriga inte kan komma i kontakt med dem. 
3.Den ekvivalenta ljudnivån från verksamhet utomhus vid bostäder får inte 
överstiga 50 dB(A) vardagar under dagtid (kl 07-18), 40 dB(A) nattetid (kl 22-
07) och 45 dB(A) övrig tid. Maximala ljudnivåer (LFmax> 55 dBA) bör inte 
förekomma nattetid klockan 22-07 annat än vid enstaka tillfällen. 
Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom närfältsmätningar och 
beräkningar eller genom immissionsmätningar vid bostäder. Kontroll ska ske 
så snart det skett förändringar i verksamheten som kan medföra att de 
ekvivalenta ljudnivåerna överskrids. Om ett värde överskrids ska omedelbara 
och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.  
4.Samtliga inkommande massor på anläggningen ska vara kontrollerade med 
avseende på föroreningsinnehåll. Detsamma gäller för asfalten. 
Transportkedjan samt kontrollen ska dokumenteras. 
5.Om olägenhet till följd av damning uppstår från siktning, krossning eller 
flisning ska åtgärder vidtas utan dröjsmål. 
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, och 7 §§  26 kap. 9 och 
22 §§ och med hänvisning till 27 § i förordningen om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd. 
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Vidare beslutar Miljö- och hälsoskyddsnämnden att: 
o Jämstorps Entreprenad AB (556805-0438) ska betala en avgift på 4 740 kr 

för 6 timmars handläggningstid av anmälan. 
o 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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 MHN § 2017/15 
 

 
Riktlinjer för masshantering i Kristianstads 
kommun  
Dnr MHN 2016-000877 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen förslag till riktlinjer för masshantering i 
Kristianstads kommun.  
 

Sammanfattning 
Förslag till riktlinjer för masshantering i Kristianstads kommun har tagits 
fram på uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 
 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-17. 
Förslag till riktlinjer för masshantering i Kristianstads kommun 
 

Miljö- och hälsosamhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att anta miljö- och 
hälsoskyddsavdelningen förslag till riktlinjer för masshantering i 
Kristianstads kommun.  
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 MHN § 2017/16 
 

 
 

Avgiftsbeslut – Nedsättning av årlig kontrollavgift 
Dnr MHN 2017-000092, Hvilans Verkstad 4  
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa den årliga kontrolltiden 
till 4 timmar/år för McDonalds Vilan verksamhet, 559005-6163. Beslutet tas 
med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel § 10, samt enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden.  

Sammanfattning 
Det finns situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning inte 
ger en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl att öka eller 
minska kontrolltiden. Miljö- och hälskoskyddskontoret bedömer att 5 timmars 
kontroll/år inte är motiverat på verksamheten McDonalds Vilan, utifrån den 
verksamhet som bedrivs och det kontrollbehov det alstrar. Kontrolltiden bör 
reduceras till 4 timmar/år. 
 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddskontorets tjänsteutlåtande 2017-01-25  

 

Miljö- och hälsosamhällsbyggnadsförvaltningens förslag till 
miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa den årliga kontrolltiden 
till 4 timmar/år för McDonalds Vilan verksamhet, 559005-6163. Beslutet tas 
med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av 
livsmedel § 10, samt enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
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 MHN § 2017/17 
 

 
 Avgiftsbeslut – Nedsättning av årlig kontrolltid 

  Dnr MHN 2017-000138, Kristianstad 4:49 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa den årliga 
kontrolltiden till 1,5 timme/år för Palliativvårdsavdelningen, 232100-0255. 
Beslutet tas med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel § 10, samt enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
 

Sammanfattning 
Det finns situationer när riskklassningsmodellen för en specifik anläggning 
inte ger en rättvisande bild av kontrollbehovet och där det kan finnas skäl att 
öka eller minska kontrolltiden. Miljö- och hälskoskyddsavdelningen 
bedömer att 3,0 timmars kontroll/år inte är motiverat på verksamheten 
Palliativvårdsavdelningen utifrån den verksamhet som bedrivs och det 
kontrollbehov det alstrar. Kontrolltiden bör reduceras till 1,5 timme/år. 
 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tjänsteutlåtande 2017-01-24 
 

Miljö- och hälsosamhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa den årliga 
kontrolltiden till 1,5 timme/år för Palliativvårdsavdelningen, 232100-0255. 
Beslutet tas med stöd av förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig 
kontroll av livsmedel § 10, samt enligt § 15 i kommunal taxa för miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. 
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 MHN § 2017/18 
 

 

Avgiftsbeslut – efterskänkning av avgift 
Dnr MHN 2016-000409 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att efterskänka den årliga 
kontrollavgiften under 2017 för verksamheterna enligt listan i bilaga. 

Sammanfattning 
På grund av temporärt vakanta tjänster så har livsmedelskontrollen fått 
prioriterats till de anläggningar med högst risker enligt den 
klassificeringsmodell som framtagits. För de i bilagan angivna 
verksamheterna har därför livsmedelskontrollen inte kunnat utföras enligt 
fastställd kontrollplan, därmed har den årliga kontrolltiden ackumulerats.  
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen bedömer att verksamheterna i bilaga 1 
har fått en ackumulerad kontrolltid, som det inte kommer finnas någon 
rimlighet i att utföra, varför kontrolltiden och därmed kontrollavgiften för 
2017 bör efterskänkas enligt förslaget. 
 
 
Beslutsunderlag 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen tjänsteutlåtande 2017-02-02. 
Bilaga 1. Sammanställning av justerad kontrolltid per anläggning 
 

Miljö- och hälsosamhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att efterskänka den årliga 
kontrollavgiften under 2017 för verksamheterna enligt listan i bilaga. 
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Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
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 MHN § 2017/19 
 

 
Remissvar avseende program för uppföljning 
och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare 
Dnr MHN 2017-273 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner kommunstyrelsens förslag till 
program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata 
utförare. 

Sammanfattning 
Enligt en ny bestämmelse som trätt i kraft 1 januari 2015, 3 kap 19 b 
kommunallagen (1991:900) ska Kommunfullmäktige för varje ny 
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana 
kommunala angelägenheter som utförs av privat utförare. I programmet ska 
det också anges hur fullmäktiges mål och riktlinjer samt övriga föreskrifter 
på området ska följas upp och hur allmänhetens insyn ska tillgodoses. Syftet 
med förändringarna i kommunallagen är att förbättra uppföljning och 
kontroll av privata utförare samt öka allmänhetens insyn i privata utförares 
verksamhet. 

Förändringarna i kommunallagen innebär att kommunen ska 

- kontrollera och följa upp verksamhet som enligt avtal drivs av en privat      
   utförare 

- genom avtal tillförsäkra information som gör det möjligt för allmänheten  
                         att få insyn 

- se till att kommunala företag ger allmänheten insyn i verksamhet som de  
                        lämnar till privata utförare 

- i Kommunfullmäktige besluta om ett program för varje mandatperiod med  
                        generella mål och riktlinjer när verksamheter drivs av privata utförare 

- tillgodose en generell informationsskyldighet när enskilda brukare kan  
                        välja mellan olika utförare 
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Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande 2017-02-15  
Kommunledningskontorets tjänsteutlåtande 2016-10-24  
Sammanträdesprotokoll KSAU § 264 2016-11-09       
Förslag till program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av 
privata utförare, Kristianstads kommun. 
 

Miljö- och hälsosamhällsbyggnadsförvaltningens förslag 
till miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår miljö- och 
hälsoskyddsnämnden att godkänna kommunstyrelsens förslag till program 
för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare. 
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 Sammanträdesdatum 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden  2017-03-09 
 
 
 
 
 

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur 
 
 
 
 
 

  

 

MHN 2017/ 20 
 
 
Information  
  

• Ekosystemstjänster 
 

• Luftmätningar - uppföljning 
 

• Miljöredovisning 
 

 
 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut 
Miljö- och hälsskyddsnämnden godkänner redovisning av informationen. 
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