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MHN § 95

Fastställelse av dagordning

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordning enligt kallelse
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MHN § 96

Val av justerare

Beslut

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

justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2021-10-07.
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MHN § 97

Delgivningar

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisning av inkomna

delgivningar.

Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.
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MHN § 98

Delegerade beslut augusti

Änr MHN ALL.2021.6

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på

miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under

tiden 2021-08-01 - 2021-08-31.

Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade

alkoholhandläggningsbeslut under tiden 2021-08-01 - 2021-08-31

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på

miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under

tiden 2021-08-01 - 2021-08-31
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MHN § 99

Nämndens mötestider 2022

Änr MHN ALL.2021.303

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förlägger sammanträden för år 2022 på följande

dagar: 27 januari, 3 mars, 7 april, 19 maj, 22 juni, 1 september, 6 oktober,

10 november och 15 december.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås hålla nio ordinarie sammanträden 2022 på

torsdagar, med undantag för den 22 juni som är en onsdag. Ordinarie sammanträde startar

kl 13:30, för heldagar gäller andra tider sommeddelas till ledamöterna separat.

Helgdagsnämnd planeras för dagarna 19 maj och 6 oktober.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden förlägger sammanträden för år 2022 på följande

dagar: 27 januari, 3 mars, 7 april, 19 maj, 22 juni, 1 september, 6 oktober,

10 november och 15 december.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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MHN § 100

Yttrande - förhandsbesked för fritidshus - Gaddaröd 23:2, 23:5

Änr MHNMIL.2021.1512

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Tjänsteskrivelsen avser synpunkter från miljö- och hälsoskyddsnämnden angående

förhandsbesked för fritidshus på fastigheten Gaddaröd 23:5 och på fastigheten Gaddaröd 23:2

vilka har ansökts om till bygglovsavdelningen, Kristianstad kommun.

Båda fastigheterna ligger mycket nära Stenbackagård som är en anmälningspliktig och

relativt stor verksamhet med djurhållning med integrerad grisproduktion. Verksamheten kan

medföra störningar i form av lukt från gödselhanteringen/lagringen och transporter till och

från anläggningen. Nybyggnation av bostäder på de aktuella fastigheterna skulle också

komma att begränsa en eventuell utökning av grisproduktionen. Därmed gör miljö- och

hälsoskyddsnämnden bedömningen att förhandsbesked inte bör tillstyrkas på någon av

fastigheterna.

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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MHN § 101

Föreläggande - fortsatta kontrollåtgärder på Stinsen 1, Ateljé
Lyktan AB

Änr MHNMARK.2020.484

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Ateljé Lyktan AB (556063-9634) som har
bedrivit verksamhet på fastigheten Stinsen 1 i Kristianstads kommun att:

1. Utföra provtagning av inomhusluften i provpunkterna "Källaren" och "Biblioteket" 
med avseende på klorerade kolväten. Provtagning ska utföras vid två tillfällen för att 
täcka in en eventuell årstidsbunden haltvariation.

2. Utföra provtagning av dräneringsvattnet med avseende på klorerade kolväten i 
anslutning till provpunkt "Pumpbrunnen". Provtagning ska utföras sammanlagt sex 
gånger med en frekvens av en gång varannan månad.

3. Tillflödet av vatten till dräneringsledningen ska mätas. Mätningen kan ske manuellt 
genom nivåmätning i tanken, alternativt installeras en flödesmätare för kontinuerlig 
mätning.

4. I samband med provtagning enligt punkt 2 ska grundvattennivån mätas in i 
befintliga grundvattenrör.

5. När provtagning/mätning enligt punkterna 2, 3 och 4 har utförts vid föreskrivna sex 
tillfällen ska underlaget ligga till grund för en förnyad riskbedömning. I 
riskbedömningen ska belastningen på recipienten beaktas och bedömas utifrån SGIs 
publikation Bedömning av belastning från förorenade områden ( Fröberg M, 
Wernersson A-S, Hermansson S 2021, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 
2021-03-22).

6. En skriftlig rapport innehållande resultatet av provtagning/mätning enligt 
punkterna 1,2,3 och 4 samt riskbedömning enligt punkt 5 ska inkomma till miljö-
och hälsoskyddsavdelningen senast 2022-12-31.

7. Fram till dess att rapporten, enligt punkt 6, inkommit och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har tagit ställning till hur dräneringsvattnet ska hanteras, 
dock som längst till 2023-03-04, får inget orenat dräneringsvatten anslutas till 
dagvattensystemet såvida inte halten klorerade kolväten (summa) understiger 10 
µg/l.

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 10 kap 2 och 4 §§ (i
dess lydelse före 1 aug 2007) samt 26 kap 21 § miljöbalken.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att:

· Ateljé Lyktan AB (556063-9634) ska betala en tillsynsavgift på 8 887, 50 kr för
11,25 timmars tillsynstid.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet om avgift tas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 § och 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.
Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen mottog 2021-06-22 en kompletterande mark-

undersökningsrapport för Stinsen 1. Med utgångspunkt i den översiktliga markundersökning,

som utfördes under sensommaren 2020, har ytterligare prover tagits av såväl ytligt som

djupare grundvatten, jord, inomhusluft och dränering/dagvatten i syfte att undersöka

förekomsten av klorerade kolväten i jord samt utreda potentiella spridningsvägar.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens bedömning är att undersökningen med avseende på

klorerade kolväten i mark och grundvatten på fastigheten Stinsen 1 är utförd i tillräcklig

omfattning och med god kvalitet. Däremot sker otvetydigt en spridning av klorerade kolväten

via dräneringssystemet, vidare till dagvattensystemet för att slutligen nå Helge å. För att

kunna bedöma belastningen på recipienten behöver kontrollen av dräneringsvattnet

fortsätta. Därtill behöver det säkerställas med ytterligare provtagning att halterna i

inomhusluften inte överstiger tillämpliga referensvärden.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Ateljé Lyktan AB (556063-9634) som har
bedrivit verksamhet på fastigheten Stinsen 1 i Kristianstads kommun att:

1. Utföra provtagning av inomhusluften i provpunkterna "Källaren" och "Biblioteket"
med avseende på klorerade kolväten. Provtagning ska utföras vid två tillfällen för att
täcka in en eventuell årstidsbunden haltvariation.

2. Utföra provtagning av dräneringsvattnet med avseende på klorerade kolväten i
anslutning till provpunkt "Pumpbrunnen". Provtagning ska utföras sammanlagt sex
gånger med en frekvens av en gång varannan månad.
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3. Tillflödet av vatten till dräneringsledningen ska mätas. Mätningen kan ske manuellt 
genom nivåmätning i tanken, alternativt installeras en flödesmätare för kontinuerlig 
mätning.

4. I samband med provtagning enligt punkt 2 ska grundvattennivån mätas in i 
befintliga grundvattenrör.

5. När provtagning/mätning enligt punkterna 2, 3 och 4 har utförts vid föreskrivna sex 
tillfällen ska underlaget ligga till grund för en förnyad riskbedömning. I 
riskbedömningen ska belastningen på recipienten beaktas och bedömas utifrån SGIs 
publikation Bedömning av belastning från förorenade områden ( Fröberg M, 
Wernersson A-S, Hermansson S 2021, Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 
2021-03-22).

6. En skriftlig rapport innehållande resultatet av provtagning/mätning enligt 
punkterna 1,2,3 och 4 samt riskbedömning enligt punkt 5 ska inkomma till miljö-
och hälsoskyddsavdelningen senast 2022-12-31.

7. Fram till dess att rapporten, enligt punkt 6, inkommit och miljö- och 
hälsoskyddsnämnden har tagit ställning till hur dräneringsvattnet ska hanteras, 
dock som längst till 2023-03-04, får inget orenat dräneringsvatten anslutas till 
dagvattensystemet såvida inte halten klorerade kolväten (summa) understiger 10 
µg/l.

Beslutet tas med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken och med hänvisning till 10 kap 2 och 4 §§ (i
dess lydelse före 1 aug 2007) samt 26 kap 21 § miljöbalken.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar även att:

· Ateljé Lyktan AB (556063-9634) ska betala en tillsynsavgift på 8 887, 50 kr för
11,25 timmars tillsynstid.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

Beslutet om avgift tas med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) 27 kap 1 § och 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.
Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Skrivelse från Ateljé Lyktan AB, 2021-09-21 (bil.)
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MHN § 102

Yttrande - samråd vattenskyddsområde Åhus

Änr MHN VATTE.2021.2853

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt miljö- och hälsoskyddavdelningen
tjänstskrivelse samt nedan:

1. Indelningen i primär och sekundär skyddszon bör tas bort.
2. Anmälningsplikten för utvinning av värme/kyla ur jord är en dubbelreglering och

därmed onödig.
3. 2 § behöver förtydligas avseende att spetsrörsbrunnar inte omfattas av varken

tillstånds- eller anmälningsplikt.
4. Hänvisningen till den särskilda förteckning som listar medel som är undantagna

förbudet mot yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel bör ersättas med
de av Kemikalieinspektionen beslutade undantagen enligt bilaga 15 KIFS 2008:3 om
bekämpningsmedel.

Därutöver yrkar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· En informationsplan tas fram för att säkerställa att kunskapen om

vattenskyddsområdet hålls levande över tid.
· Goda erfarenheter från det hittillsvarande arbetet med vattenskyddsområden

dokumenteras och tillämpas som riktlinjer för det kommande arbetet med
vattenskyddsområden. Som exempel kan nämnas ett aktivt inventeringsarbete på
fastighetsnivå för att kartlägga markanvändningen och identifiera miljöfarliga
verksamheter samt att verksamhetsutövare i förslagen primär och sekundär zon, vars
verksamheter kan komma att påverkas av vattenskyddsområdet, bjuds in till enskilda
samrådsmöten.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat vattenskyddsområde med

tillhörande skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Åhus. Förslaget har nu

remitterats till miljö- och hälsoskyddsnämnden som en del av en större samrådsprocess där

fastighetsägare och myndigheter har möjlighet att lämna synpunkter.

Värdet av våra vattentäkter och behovet av att skydda dem är otvetydigt. Miljö- och

hälsoskyddsavdelningen ställer sig därför positiv till att inrätta ett vattenskyddsområde med

tillhörande skyddsföreskrifter. Av det tekniska underlaget framgår att vattentäkten har ett bra,
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naturligt skydd i form av mäktiga jord- och berglager som överlagrar akviferen. Följaktligen har

behovet av att införa särskilda restriktioner, utöver den generella lagstiftningen, inte varit så

stort.

Granskningen av förslaget har i första hand gjorts utifrån miljö- och hälsoskyddsnämndens

tillsynsroll där möjligheten att fullgöra vår tillsynsuppgift och att tillse att syftet med

vattenskyddsområdet uppnås utan dubbelregleringar har varit i fokus.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt miljö- och hälsoskyddavdelningen
tjänstskrivelse samt nedan:

1. Indelningen i primär och sekundär skyddszon bör tas bort.
2. Anmälningsplikten för utvinning av värme/kyla ur jord är en dubbelreglering och

därmed onödig.
3. 2 § behöver förtydligas avseende att spetsrörsbrunnar inte omfattas av varken

tillstånds- eller anmälningsplikt.
4. Hänvisningen till den särskilda förteckning som listar medel som är undantagna

förbudet mot yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel bör ersättas med
de av Kemikalieinspektionen beslutade undantagen enligt bilaga 15 KIFS 2008:3 om
bekämpningsmedel.

Därutöver yrkar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· En informationsplan tas fram för att säkerställa att kunskapen om

vattenskyddsområdet hålls levande över tid.
· Goda erfarenheter från det hittillsvarande arbetet med vattenskyddsområden

dokumenteras och tillämpas som riktlinjer för det kommande arbetet med
vattenskyddsområden. Som exempel kan nämnas ett aktivt inventeringsarbete på
fastighetsnivå för att kartlägga markanvändningen och identifiera miljöfarliga
verksamheter samt att verksamhetsutövare i förslagen primär och sekundär zon, vars
verksamheter kan komma att påverkas av vattenskyddsområdet, bjuds in till enskilda
samrådsmöten.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Tekniska förvaltningens förslag till skyddsföreskrifter och skyddsområde (bil 1)
Översiktskarta (bil 2)
Tekniskt underlag daterat 2020-10-20, ärende TN2020/1770, tekniska förvaltningen
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MHN § 103

Yttrande - ansökan om ändringstillstånd - Kristianstads centrala
avloppsreningsverk

Änr MHNMIL.2021.1341

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen i Kristianstads kommun har ansökt om tillstånd för ändring av
tillståndet för Centrala avloppsreningsverket i Kristianstad (CRV). Ändringen har sökts enligt
miljöbalken, 1 kap 4 § miljöprövningsförordningen (MPF) för en ny separat
lakvattenreningsanläggning. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått ansökan på remiss från
miljöprövningsdelegationen (MPD) för yttrande.

För att lättare kunna avyttra slam till lantbrukare är CRV anslutet till den frivilliga certifiering
av slam som organisationen Revaq har. För att få behålla Revaq-certifiering krävs en separat
rening av lakvatten framförallt på grund av förekomsten av ftalater, PFOS och bromerade
flamskyddsmedel i lakvattnet.

Tekniska förvaltningens ansökan avser en lakvattenreningsanläggning av SBR-typ (Satsvis
Biologisk Rening) på fastigheten 3:33 och/eller på fastigheten 3:32 med en maximal
omfattning på verksamheten motsvarande ett inkommande flöde på 30 m3/h.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiv till att lakvattnet renas i en separat anläggning
men ser att tillståndet bör omfatta en prövotid gällande utredning och riktvärden för ftalater,
PFOS, bromerade flamskyddsmedel, TOC, oljeindex, suspenderande ämnen samt metaller.

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
Tillståndsansökan enligt miljöbalken - Lakvattenreningsanläggning (bil. 1)
Utdrag ur komplettering, Bilaga 1, Situationsplan alternativa lokaliseringar (bil.2)
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MHN § 104

Samarbete vattenvård i sydost - Segesholmsån och Julebodaån

Änr MHN ALL.2021.3152

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att teckna

"Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021-2023 - Österlens Vattenråd" och finansiera den

för Kristianstads kommun föreslagna delen på 76 000 kr per år för åren 2021, 2022 och

2023.

Sammanfattning

Genom vattendragen Segesholmsån och Julebodån är Kristianstads kommun med i Österlens

vattenråd (ÖVR). Under 2018 till 2021 bedrev ÖVR tillsammans med NKT (Vattenrådet för

Nybroån, Kabusaån och Tygeån) LEADERprojektet Österlens sköna vattendrag vars syfte var att

öka engagemang och kunskap om vattenmiljöerna. Som en fortsättning på samarbetet anställdes i

september 2020 en åtgärdssamordnare med syfte att initiera och driva vattenvårdande åtgärder i

sydöstra Skåne.

För att åtgärder ska kunna genomföras krävs att det finns ekonomiska förutsättningar för det. Ett

samarbetsavtal behöver därför tecknas mellan kommunerna Kristianstad, Hörby, Tomelilla och

Simrishamn samt ÖVR. Avtalet kommer att möjliggöra ett kontinuerligt åtgärdsarbete och medför

att kommunerna tillsammans kan arbeta systematiskt och effektivt med vattenfrågor inom

projektet "Vattenvård i sydost" (bilaga 1).

Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det är viktigt att kommunen arbetar med alla sina

vattenmiljöer och att resurser avsätts för att kunna bedriva ett arbete med vattenvårdande och

vattenhushållande åtgärder inom Segesholms- och Julebodaåns avrinningsområden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunstyrelsen att teckna "Samarbetsavtal Vattenvård

i sydost 2021-2023 - Österlens Vattenråd" (bil. 2) och finansiera den för Kristianstads kommun

föreslagna delen på 76 000 kr per år för åren 2021 till 2023.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-10-07

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen att teckna

"Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021-2023 - Österlens Vattenråd" och finansiera

den för Kristianstads kommun föreslagna delen på 76 000 kr per år för åren 2021, 2022

och 2023.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Projektbeskrivning Vattenvård i sydost (bil.1)
Samarbetsavtal Vattenvård i sydost 2021-2023 - Österlens Vattenråd (bil. 2)
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MHN § 105

Yttrande - samråd för detaljplan Yllefabriken 20

Änr MHNMIL.2021.2431

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse med ändring av första stycket under rubriken

Dagvattenutredning:

Dagvattenhanteringen är en viktig aspekt i planunderlaget. Planhandlingarna behöver

dock förtydligas gällande såväl aktuella volymer sommetoder för omhändertagande.

I det aktuella underlaget anges i dagsläget två olika volymer för hur mycket dagvatten

som kommer att samlas i området vid skyfall och det är viktigt att det finns konsensus i

denna beräkning.  Av dagvattenutredningen framgår att dagvatten från andra områden

rinner genom planområdet och bland annat bidrar till översvämningsproblem i

villaträdgårdar söder om planområdet. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser det

därför nödvändigt att det utreds vilka åtgärder som behöver vidtas för att förhindra att

dagvatten från planområdet belastar villaträdgårdarna.

Sammanfattning

Byggnadsnämnden har tagit fram ett förslag till detaljplan för Yllefabriken 20 m. fl. i Kristianstad.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen anser att planen har goda intentioner, men att en rad

miljöaspekter behöver beaktas inför genomförandet. Bland annat anser miljö- och

hälsoskyddsavdelningen att dagvattenutredningen behöver fördjupas, att åtgärdsförberedande

undersökningar som avgränsar markföroreningarna behöver genomföras och att värdefulla träd

ska förses med marklovsplikt för trädfällning.

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
Samrådshandlingar Yllefabriken 20 m.fl, BN 18-0583, miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen
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MHN § 106

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Circle K Sverige AB

Änr MHNMIL.2021.2538

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Circle K Sverige AB, 556000-6834 att iaktta
följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av drivmedelshantering och
fordonstvätt på Vä 157:11:

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

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

Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller annat
vägfordon

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

3. Årlig provtagning av utgående avloppsvatten från fordonstvätten ska göras under
perioden 1 november t.o.m. 31 mars. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de
under punkt 2 . Om riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena.
Redovisa resultat från provtagningen och eventuella åtgärder årligen till miljö- och
hälsoskyddsavdelningen senast den 1 maj som följer efter att provtagningen har gjorts.

4. Två månader efter att verksamheten har startat ska provtagning av utgående
avloppsvatten göras. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de i punkt 2.
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.
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5. 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.

6. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå
avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:
- ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
- försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
- i övrigt 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.

7. 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.

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

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 och 4 §§ 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:

· Circle K Sverige AB, (person-/organisationsnummer 556000-6834) ska betala en avgift
på 7 900 kr för 10 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

Circle K Sverige AB gjorde 2021-07-13 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövnings-
förordningen (2013:251) för drivmedelshantering och fordonstvätt på fastigheten Vä 157:11.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås besluta om ett antal försiktighetsmått för att säkerställa
att verksamheten får en rimlig påverkan på miljö och hälsa.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Circle K Sverige AB, 556000-6834 att iaktta följande
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av drivmedelshantering och fordonstvätt
på Vä 157:11:

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

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

Analysparameter Personbil Lastbil, buss eller annat
vägfordon

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

3. Årlig provtagning av utgående avloppsvatten från fordonstvätten ska göras under perioden
1 november t.o.m. 31 mars. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de under punkt 2 .
Om riktvärdena överskrids ska åtgärder vidtas för att få ner värdena. Redovisa resultat från
provtagningen och eventuella åtgärder årligen till miljö- och hälsoskyddsavdelningen senast
den 1 maj som följer efter att provtagningen har gjorts.

4. Två månader efter att verksamheten har startat ska provtagning av utgående avloppsvatten
göras. Provtagningsparametrar ska minst omfatta de i punkt 2.
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.

5. 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.
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6. Kemiska produkter och farligt avfall ska hanteras så att spill och läckage inte kan nå
avloppsledningar eller omgivningen. Förvaring ska ske på yta som är:
- ogenomsläpplig för de aktuella ämnena,
- försedd med invallning eller konstruktion till skydd mot utsläpp samt
- i övrigt 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.

7. 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.

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

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 och 4 §§ 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:

· Circle K Sverige AB, (person-/organisationsnummer 556000-6834) ska betala en avgift på 7
900 kr för 10 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)
Verksamhetsbeskrivning (bil. 2)
Situationsplan (bil. 3)
Planlösning (bil. 4)
Produktblad kemikalier (bil. 5)
Komplettering (bil. 6)
Anläggningsritning (bil. 7)
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MHN § 107

Yttrande - En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och
framtiden

Änr MHNMIL.2021.2709

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och sänder det vidare till kommunstyrelsen

för beslut.

Sammanfattning

Kristianstads kommun har fått möjlighet att yttra sig om utredningen En klimatanpassad

miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21. Nämndens yttrande kommer även att tas för

beslut i kommunstyrelsen. Därefter sänds yttrandet vidare till Regeringskansliet.

Regeringen beslutade den 17 december 2019 att ge en särskild utredare i uppdrag att se över all

relevant lagstiftning så att det klimatpolitiska ramverket får genomslag. Syftet med utredningen

är att skapa bättre förutsättningar för att Sveriges klimatmål ska kunna nås genom att

klimataspekter tydligare integreras i lagstiftningen. Enligt utredningens direktiv är miljöbalken

central för att skapa sådana förutsättningar och har betydande potential att styra utsläppen av

växthusgaser.

Utredningens förslag förtydligar att klimatperspektivet ingår i miljöbalkens mål och ska beaktas

i tillämpningen av balken, i hela kedjan från miljökonsekvensbeskrivning till tillsyn, vilket ökar

både kraven på kunskap och på åtgärder för att minimera klimatförändringar. Förslagen riktar

sig främst mot prövningen av miljöfarliga verksamheter och åtgärder som ger upphov till utsläpp

av växthusgaser.

Kristianstads kommun ställer sig generellt sett positiv till utredningens förslag, men vill lyfta

fram vikten av att vägledning tas fram innan eventuella förändringar i lagstiftningen görs, så att

tillämpningen blir enhetlig och rättssäker.

Kristianstad kommuns yttrande har tagits fram gemensamt av miljö- och

hälsoskyddsavdelningen och kommunledningskontoret.
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Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och sänder det vidare till kommunstyrelsen

för beslut.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
En klimatanpassad miljöbalk för samtiden och framtiden SOU 2021:21
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MHN § 108

Yttrande - överklagat beslut om bullervall - JKN Entreprenad AB

Änr MHNMIL.2021.918

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med miljö- och

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse. Vidare beslutas att enligt 6 kap. 30 §

kommunallagen (2017:725) jävssituation inte föreligger avseende ordförandes

delaktighet i besluten angående JKN Entreprenad AB.

Jäv

Ulf Persson deltar inte i ärendet på grund av jäv.

Sammanfattning

Den 20 maj 2021 fattade miljö- och hälsoskyddsnämnden ett beslut angående anläggande av

bullervall vid JKN Entreprenad AB:s verksamhetsområde, fastighet Assaretorp 1:37. Beslutet

överklagandes av närboende. Länsstyrelsen i Skåne önskar nu få nämndens syn på överklagan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden står fast vid tidigare beslut med diarienummer 2021.918,

daterat 2021-05-20, att JKN Entreprenad AB kan anlägga anmäld bullervall så länge man följer

fastställda försiktighetsmått.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge yttrande i enlighet med miljö- och

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse. Vidare beslutas att enligt 6 kap. 30 §

kommunallagen (2017:725) jävssituation inte föreligger avseende ordförandes

delaktighet i besluten angående JKN Entreprenad AB.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Närboendes överklagan (bil. 1)
Sammanträdesprotokoll 2021-05-20, bilaga till överklagandet (bil. 2)
Sammanträdesprotokoll 2020-04-16, bilaga till överklagandet (bil. 3)
Brev från närboende 2020-02-12, bilaga till överklagandet (bil. 4)
Verksamhetens bullerutredning (bil. 5)
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MHN § 109

Övrigt

Beslut

· Inget övrig togs upp under punkten
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