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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 110

Fastställelse av dagordning

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordning enligt kallelse
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 111

Val av justerare

Beslut

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

justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2021-11-11.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 112

Delgivningar

Änr MHN ALL.2021.5

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisning av inkomna

delgivningar.

Beslutsunderlag

Utsänt tillsammans med handlingar i kallelsen.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 113

Delegerade beslut

Änr MHN ALL.2021.6

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på

miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under

perioden 2021-09-01 - 2021-09-30.

Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade

alkoholhandläggningsbeslut under perioden 2021-09-01 - 2021-09-30.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på

miljö- och hälsoskyddsavdelningen och delegerade alkoholhandläggningsbeslut under

perioden 2021-09-01 - 2021-09-30.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 114

Ekonomisk prognos 2021

Änr MHN ALL.2021.37

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapport och helårsprognos till

och med september 2021.

Sammanfattning

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, miljö- och hälsoskyddsnämndens

verksamhetsområde redovisar ekonomiskt utfall efter september månad och helårsprognos

för 2021.

Utfallet för helåret 2021 beräknas visa ett överskott på 300 tkr i förhållande till givna ramar

för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhetsområde.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner månadsrapport och helårsprognos till

och med september 2021.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Månadsrapport september
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 115

Antagande av lokal kemikalieplan

Änr MHNMISTR.2020.3485

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla förslaget till kemikalieplan

2021-10-26, med justeringar enligt Ulf Persson yrkanden avseende att punkt 6 utgår

samt undantag för de kommunala bolagen, och därefter föreslå kommunfullmäktige att

anta förslaget till Lokal kemikalieplan 2022-2026.

Yrkande

Ulf Persson yrkar:

- att punkt 6 på sidan 26 i kemikalieplanen antagandehandling 2021-10-26 ska utgå.

- att de kommunala bolagen ska undantas från kemikalieplanen med motiveringen:

Kommunkoncernens bolag ska, precis som förvaltningarna, verka för att Kristianstads kommuns

gemensammamål uppfylls. Det är väsentligt att kommunkoncernens bolag får arbeta mot dessa

mål inom ramen för sitt självbestämmande som aktiebolag, till skillnad från förvaltningarna.

Kemikalieplanens utformning riskerar att begränsa bolagens möjligheter att själva utforma det

arbetssätt som de tycker är bäst för att uppnå kommunens övergripande mål. Bolagen arbetar

genom egna policys, riktlinjer och handlingsplaner och bör göra så även när det gäller

kemikaliehantering.

Reservation

Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet att ta bort punkt 6 sidan 26 kemikalieplanen
antagandehandling 2021-10-26:

Öka andelen ekologiska livsmedel successivt fram till 2025.
a) Vid upphandling av livsmedel, fika, måltidsservice, konferenser med mera som inkluderar mat
ska krav ställas på minst 40 % ekologiska livsmedel. Gäller även direktupphandlingar.
b) Vid upphandling av livsmedel, fika, måltidsservice, konferenser med mera som inkluderar mat
ska krav ställas på minst 50 % ekologiska livsmedel. Gäller även direktupphandlingar.

Socialdemokratiska gruppen, Helen Persson, vice ordförande.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har gett miljö- och hälsoskyddsavdelningen i uppdrag att ta

fram förslag till lokal kemikalieplan för Kristianstads kommun. Bakgrund till beslutet om att ta

fram en lokal kemikalieplan grundar sig i en åtgärd i kommunens utgångna Miljömålsprogram

2016-2020.

Ett förslag av den lokala kemikalieplanen har varit på remiss fram till 2020-12-31, och är nu

redo för antagande med slutinstans kommunfullmäktige. 11 remissvar har inkommit och

svaren har bedömts utifrån relevans och i vissa avseenden har ändringar gjorts.

I den lokala kemikalieplanen 2022-2026 för Kristianstads kommun utgår arbetet från att bidra

till uppfyllelse av gällande lagstiftning, nationella mål och internationella överenskommelser.

Genom flertalet workshops har fyra målområden identifierats: Upphandling och inköp,

användning av kemikalier i kommunen, tillsyn och kontroll samt barns exponering. Med

utgångspunkt i dessa målområden har sedan 21 stycken åtgärder tagits frammed fokus på att

skapa smarta och kostnadseffektiva åtgärder.

Samtliga förvaltningar och bolag är berörda av åtgärderna då alla på något sätt har kontakt

med kemikalier i sina verksamheter.

En plan för uppföljning, implementering och kommunikation har också tagits fram för att

säkerställa efterlevnaden av åtgärderna framöver samt ansvarsfördelningen internt i

organisationen.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att bifalla förslaget och föreslå

kommunfullmäktige att anta förslaget till Lokal kemikalieplan 2022-2026.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Kemikalieplan antagandehandling - uppslag 2021-10-26
Kemikalieplan antagandehandling - enkla sidor 2021-10-26
Inkomna remissvar och ställningstagande gällande kemikalieplanen
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 116

Revidering av taxa

Änr MHN ALL.2021.3583

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till

revidering av taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt bilagor till miljö- och

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Taxan föreslås att gälla från det datum kommunfullmäktige fastställer taxan.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa föreslås justeras på några punkter för att bättre spegla

tidsåtgången vid prövning och tillsyn. I samband med detta föreslås även några redaktionella

ändringar. Sammantaget får ändringarna mycket liten påverkan för de företag som berörs, det

handlar sommest om förändringar på ca 3000 kr vid ett enskilt ansökningstillfälle. Påverkan

för miljö- och hälsoskyddsnämndens avgiftsuttag bedöms bli netto noll.

Taxan föreslås revideras gällande prövning av tillstånd enligt lagen om tobak och liknande

produkter i fråga om antalet timmar som krävs för handläggning av ny ansökan och anmälan

om betydande förändring i befintligt tobakstillstånd.

Vidare föreslås taxan för anmälan enligt 38 § förordningen ommiljöfarlig verksamhet och

hälsoskydd i taxebilaga 1 ändras från fast avgift till timavgift för att bättre motsvara den

faktiska handläggningstiden.

I taxebilaga 2 föreslås en revidering av verksamhetskoderna för fordonstvätt för att motsvara

de krav som ställs i kommunens riktlinjer för fordonstvättar.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer förslag till

revidering av taxor för miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt bilagor till miljö- och

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Taxan föreslås att gälla från det datum kommunfullmäktige fastställer taxan.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Förslag till revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa (bil 1)
Förslag till revidering av taxebilaga 1 (bil 2)
Förslag till revidering av taxebilaga 2 (bil 3)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 117

Revidering av delegationsordning

Änr MHN ALL.2021.1483

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förslag till revidering av delegationsordning

att gälla från och med 2021-11-11. Samtidigt upphör tidigare delegationsordning

reviderad 2020-06-18 § 56 att gälla.

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlåter med stöd av 7 kap 6 § kommunallagen

till förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen

att fatta beslut.

Sammanfattning

En nämnd kan i enlighet med 7 kap 5-6 §§ i kommunallagen via delegation lämna över

beslutanderätten till en delegat i vissa ärenden. Delegaten som beslutar i nämndens ställe gör

det med samma verkan som om nämnden själv fattat beslut.

Genom delegation får nämnden möjlighet att fokusera på ärenden som är av mer principiell

karaktär. Det innebär även en effektivare hantering för medborgaren när beslut kan fattas på

delegation.

Föreslagen revidering innebär till största delen att beslut som är att anse som verkställighet

tas bort. Verkställighetsbeslut kännetecknas av att möjlighet till att göra självständiga

bedömningar saknas, beslutet fattas med stöd av till exempel författning eller avtal. Beslut

som följer med ledningsansvar för underställd personal anses också vara verkställighet.

Vidare innebär revideringen att delegation för beslut om återkallelse av tillstånd för

tobaksförsäljning och serveringstillstånd tas bort. Kammarrätten anser i dom 2019-4292 att

en återkallelse av ett tillstånd är en mycket ingripande åtgärd som vanligtvis är av stor

betydelse för den enskilde näringsidkaren. Därmed är beslutet av större vikt i

kommunallagens mening och omfattas av delegationsförbudet i 6 kap. 38 § kommunallagen.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden antar förslag till revidering av delegationsordning

att gälla från och med 2021-11-11. Samtidigt upphör tidigare delegationsordning

reviderad 2020-06-18 § 56 att gälla.

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden överlåter med stöd av 7 kap 6 § kommunallagen

till förvaltningschefen att i sin tur uppdra åt en annan anställd inom kommunen

att fatta beslut.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Förslag på revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens delegationsordning (bil 1)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 118

Föreläggande om åtgärd- Padel on the Beach AB

Änr MHN HÄLS.2020.2928

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Padel on the Beach AB (559228-1306) som

verksamhetsutövare av idrottsanläggningen "Padel on the Beach" på fastigheten Åhus 2:41 i

Kristianstads kommun, att:

1. genomföra en bullerutredning med fokus på att identifiera åtgärder med syfte att minska
bullerstörning från spel på anläggningen för närboende.

2. Utredningen, enligt punkt 1, ska utföras av oberoende sakkunnig utredare och resultatet

ska sammanställas i en skriftlig rapport som inkluderar uppgifter om uppskattad kostnad

och bullerdämpning för respektive åtgärd. Om flera åtgärder identifieras ska en viktning

mellan de olika alternativen göras. Identifieras ingen möjlig fysisk åtgärd ska det tydligt

framgå i rapporten.

3. Rapporten, enligt punkt 2, ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen

senast 4 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.

4. Bokningsbart spel eller spel som på annat sätt anordnats/upplåtits av verksamheten,

tillåts endast under följande tider på anläggningens samtliga banor:

a) Helgfria vardagar: 09.00-15.00

b) Lördagar: 10.00-14.00

Söndagar samt andra röda dagar tillåts inget spel.

Tidsregleringen gäller omedelbart från det att beslutet vunnit laga kraft fram till dess att

miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar annat.

Punkt 4 förenas med ett löpande vite á 20 000 kr för varje konstaterad överträdelse,
dock högst en gång per dag.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2, 3, 6, 7 §§,

9 kap 3 §, 26 kap 9, 21 § miljöbalken samt Naturvårdsverkets vägledning om buller från

idrottsplatser (2021-03-24). Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har sedan sommaren 2020 mottagit flertalet klagomål

riktade mot Padel on the Beach AB:s padelanläggning på fastigheten Åhus 2:41. Klagomålen

gäller huvudsakligen de impulsljud som uppstår vid träffar i konstruktion och racketar, vilka

de klagande upplever sommycket störande. Även höga rop och tjut från utövarna samt bollar

som flyger in i trädgårdar har också påtalats som störande och obehagligt.

En dialog har hållits med bolaget under ärendets gång och olika lösningar har diskuterats.

Bolaget åtog sig att genomföra en utredning för att identifiera bullerdämpande åtgärder, men

meddelade en tid senare att de inte avsåg att fullfölja åtagandet.

Under handläggningen av ärendet har miljö- och hälsoskyddsavdelningen kunnat konstatera

att bullerstörningen är mycket omfattande för närboende kring anläggningen under

sommaren och att det handlar om en olägenhet i miljöbalkens mening.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen ser det som nödvändigt att verksamheten utreder

bullerdämpande åtgärder samt att anläggningen speltider regleras för att begränsa olägenhet

för människors hälsa.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Padel on the Beach AB (559228-1306) som

verksamhetsutövare av idrottsanläggningen "Padel on the Beach" på fastigheten Åhus 2:41 i

Kristianstads kommun, att:

1. genomföra en bullerutredning med fokus på att identifiera åtgärder med syfte att minska
bullerstörning från spel på anläggningen för närboende.

2. Utredningen, enligt punkt 1, ska utföras av oberoende sakkunnig utredare och resultatet

ska sammanställas i en skriftlig rapport som inkluderar uppgifter om uppskattad kostnad

och bullerdämpning för respektive åtgärd. Om flera åtgärder identifieras ska en viktning

mellan de olika alternativen göras. Identifieras ingen möjlig fysisk åtgärd ska det tydligt

framgå i rapporten.

3. Rapporten, enligt punkt 2, ska skickas in till miljö- och hälsoskyddsavdelningen

senast 4 veckor efter att beslutet vunnit laga kraft.

4. Bokningsbart spel eller spel som på annat sätt anordnats/upplåtits av verksamheten,

tillåts endast under följande tider på anläggningens samtliga banor:

a) Helgfria vardagar: 09.00-15.00

b) Lördagar: 10.00-14.00

Söndagar samt andra röda dagar tillåts inget spel.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Tidsregleringen gäller omedelbart från det att beslutet vunnit laga kraft fram till dess att

miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar annat.

Punkt 4 förenas med ett löpande vite á 20 000 kr för varje konstaterad överträdelse,
dock högst en gång per dag.

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken med hänvisning till 2 kap 2, 3, 6, 7 §§,

9 kap 3 §, 26 kap 9, 21 § miljöbalken samt Naturvårdsverkets vägledning om buller från

idrottsplatser (2021-03-24). Information om hur beslutet kan överklagas finns sist i beslutet.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Synpunkter på beslutsförslag 
Synpunkter på beslutsförslag - Padel on the Beach
Synpunkter på beslutsförslag 
Synpunkter på beslutsförslag
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 119

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - utökning av 
lantbruksverksamhet - Stensma 6:12
Änr MHN LANT.2021.3202

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att verksamheten får bedrivas i enlighet med vad som 
angetts i anmälan och förelägger verksamhetsutövaren att iaktta följande försiktighetsmått i 
samband med drift av djurhållningen på fastigheten Stensma 6:12 med flera.

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

2. Hantering av stallgödsel och fodermedel ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage till
omgivningen förhindras.

3. Tillfälliga upplag direkt på mark, så kallad stukaläggning, av fastgödsel och liknande får
bara förekommamellan 15 februari och 31 oktober. Stukan får bara läggas upp på det fält
där spridningen ska ske. Liggtiden får inte överstiga tre veckor från utgödslingsdatum.
Upplaget/stukan ska placeras på plan, torr och tät mark, så att ingen utlakning kan ske vid
kraftig nederbörd. Avståndet till närmaste bostad, vattentäkt, dagvattenbrunn, dike eller
annat vattendrag ska vara minst 150 meter.

4. Innehållet i växtnäring (N, P, K) och torrsubstans i gödseln ska årligen bestämmas genom
analys eller schablonberäkning.

5. En växtnäringsbalans ska upprättas vart femte år.

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 utformad så att regnvatten inte ansamlas

7. Verksamhetsutövaren ska genom regelbundna kontroller förvissa sig om att gällande
lagar samt kraven enligt de angivna försiktighetsmåtten uppfylls.

8. Verksamhetens egenkontroll ska uppdateras utifrån de förändringar som anmälts.
Därefter ska egenkontrollen uppdateras årligen eller då förändringar sker i
verksamheten. Egenkontrollen ska kunna redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden
när den efterfrågas.
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9. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den
miljömässigt bästa vidarebehandlingen.

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 (kunskap), 3 (försiktighet), 4 (produktval),
5 (hushållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, och med
hänvisning till 27 § i förordningen ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Verksamhetsutövaren ska betala en avgift på 5135 kr för 6,5 timmars 
handläggningstid av anmälan.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Sammanfattning

Verksamhetsutövaren gjorde 2021-09-15 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § 
miljöprövningsförordningen

(2013:251) för uppfödning av nötkreatur på fastigheten STENSMA 6:12 med flera. 
Djurhållningen avses att ökas från U-verksamhet till en anmälningspliktig verksamhet med 123 
djurenheter. Utökningen kommer att ske inom befintliga stallbyggnader.

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 beslutar att verksamheten får bedrivas i enlighet med vad som 
angetts i anmälan och förelägger verksamhetsutövaren att iaktta följande försiktighetsmått i 
samband med drift av djurhållningen på fastigheten Stensma 6:12 med flera.
1. Verksamheten ska drivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad som angetts i

anmälan såvida inte något annat framgår av detta beslut.

2. Hantering av stallgödsel och fodermedel ska ske på ett sådant sätt att spill och läckage till
omgivningen förhindras.

3. Tillfälliga upplag direkt på mark, så kallad stukaläggning, av fastgödsel och liknande får
bara förekommamellan 15 februari och 31 oktober. Stukan får bara läggas upp på det fält
där spridningen ska ske. Liggtiden får inte överstiga tre veckor från utgödslingsdatum.
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Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Upplaget/stukan ska placeras på plan, torr och tät mark, så att ingen utlakning kan ske
vid kraftig nederbörd. Avståndet till närmaste bostad, vattentäkt, dagvattenbrunn, dike
eller annat vattendrag ska vara minst 150 meter.

4. Innehållet i växtnäring (N, P, K) och torrsubstans i gödseln ska årligen bestämmas genom
analys eller schablonberäkning.

5. En växtnäringsbalans ska upprättas vart femte år.

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 utformad så att regnvatten inte ansamlas

7. Verksamhetsutövaren ska genom regelbundna kontroller förvissa sig om att gällande
lagar samt kraven enligt de angivna försiktighetsmåtten uppfylls.

8. Verksamhetens egenkontroll ska uppdateras utifrån de förändringar som anmälts.
Därefter ska egenkontrollen uppdateras årligen eller då förändringar sker i
verksamheten. Egenkontrollen ska kunna redovisas för miljö- och hälsoskyddsnämnden
när den efterfrågas.

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

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

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2 (kunskap), 3 (försiktighet), 4 (produktval),
5 (hushållning/kretslopp), 6 (lokalisering), 7 (skälighet) §§ och 26 kap. 9 §, och med
hänvisning till 27 § i förordningen ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:
· Verksamhetsutövaren ska betala en avgift på 5135kr för 6,5 timmars 

handläggningstid av anmälan.
· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)
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MHN § 120

Yttrande - ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet -
blockstenstäkt - Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB

Änr MHNMIL.2020.2858

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB har ansökt om brytning av berg inom

fastigheten Vånga 89:3. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått möjlighet att yttra sig i

ärendet och tillstyrker att tillstånd ges. Nämnden tillstyrker också att bolaget genom

deldom får tidsbegränsat tillstånd.

Bullerberäkning har gjorts som visar att bullernivåerna kommer att ligga under

Naturvårdsverkets riktvärden för både industribuller och trafikbuller.

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 (bil. 1)
Komplettering till ansökan (bil. 2)
Ansökan om deldom (bil. 3)
Synpunkter på beslutsförslag - Värna Vångas Vyer
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MHN § 121

Anmälan om miljöfarlig verksamhet - insamling och lagring av
lantbruksplast - Kretslopp & Recycling i Sverige AB

Änr MHNMIL.2021.3422

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kretslopp & Recycling i Sverige AB,
556639-4374 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift
av insamling och lagring av lantbruksplast på Breinge 1:23:

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

2. Saneringsmedel samt skriftlig rutin för hantering av eventuella läckage från arbetsfordon
ska finnas lättillängligt.

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. Dunkar som har innehållit bekämpningsmedel eller andra kemikalier ska på anläggningen
ska förvaras i kärl/container med tät botten.

6. Städning ska ske så att verksamhetsområdet och närområdet hålls i vårdat skick, både
under och efter insamling.

7. 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 §.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Kretslopp & Recycling i Sverige AB, (person-/organisationsnummer 556639-4374)
ska betala en avgift på 6320 kr för 8 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

Kretslopp & Recycling i Sverige AB gjorde 2021-09-29 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 §

miljöprövningsförordningen (2013:251) för verksamhet avseende insamling av

lantbruksplast på fastigheten BREINGE 1:23. Därefter har bolaget kompletterat sin anmälan.

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 Kretslopp & Recycling i Sverige AB,
556639-4374 att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift
av insamling och lagring av lantbruksplast på Breinge 1:23:

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

2. Saneringsmedel samt skriftlig rutin för hantering av eventuella läckage från arbetsfordon
ska finnas lättillängligt.

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. Dunkar som har innehållit bekämpningsmedel eller andra kemikalier ska på anläggningen
ska förvaras i kärl/container med tät botten.

6. Städning ska ske så att verksamhetsområdet och närområdet hålls i vårdat skick, både
under och efter insamling.

7. 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 §.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Kretslopp & Recycling i Sverige AB, (person-/organisationsnummer 556639-4374)
ska betala en avgift på 6320 kr för 8 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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

22 (25)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2021-11-11

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Beslutsunderlag, (kopiera från tjänsteskrivelse, på ny rad)
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MHN § 122

Yttrande - förslag till preciseringar i den nationella strategin för
miljöbalkstillsynen 2022-2024

Änr MHN ALL.2021.3549

Beslut

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

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Åtta tillsynsvägledande myndigheter samt representanter från länsstyrelserna och

kommunerna har tagit fram en treårig nationell strategi för miljöbalkstillsyn. Strategin avser

miljöbalkstillsyn som utförs av kommuner, länsstyrelser och försvarsinspektören för hälsa

och miljö. Syftet med strategin är att lyfta fram och stärka tillsynen inom områden som är av

nationell prioritet under perioden. Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Kristianstads kommun

har fått möjlighet att lämna synpunkter på delar av strategin.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig positiva till framtagandet av en nationell strategi

för miljöbalkstillsyn. Nämnden ger, via yttrandet, förslag på ytterligare åtgärder samt förslag

på utveckling av några föreslagna aktiviteter.

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 § 123

Övrigt

Beslut

· Inget övrigt togs upp under punkten
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MHN § 124

Informationer

· Pågående arbete med avfallsplan 2030

· Rapport om Arkelstorpsviken
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