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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 77

Fastställelse av dagordning och anmälan om jäv

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer dagordning enligt kallelse.

· Ingen anmälan om jäv.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 78

Val av justerare

Beslut

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

ordförande justera miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll för 2022-11-10.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 79

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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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 80

Delegerade beslut augusti-september

Änr MHN ALL.2022.7

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på

miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2022-08-01 - 2022-09-30.

Sammanfattning

Redovisning av delegeringsbeslut på miljö- och hälsoskyddsavdelningen under

perioden 2022-08-01 -2022-09-30.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens godkänner redovisningen av delegeringsbeslut på

miljö- och hälsoskyddsavdelningen under perioden 2022-08-01 - 2022-09-30.

Beslutsunderlag

Delegationsbeslutslistor
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 81

Miljö- och hälsoskyddsnämndens mötestider 2023

Änr MHN ALL.2022.2927

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämndens fastställer sammanträdestider för 2023

för följande dagar: 26 januari, 2 mars, 20 april, 25 maj, 29 juni, 7 september,

12 oktober, 9 november och 14 december.

Sammanfattning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslås hålla nio ordinarie sammanträden 2023

på torsdagar med start kl 13:30. För heldagar gäller andra tider sommeddelas till

ledamöterna separat.

Förslag till datum är 26 januari, 2 mars, 20 april, 25 maj, 29 juni, 7 september,

12 oktober, 9 november och 14 december.

Helgdagsnämnd föreslås för dagarna 26 januari, 25 maj och 14 december.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer sammanträdestider för 2023 enligt förslag.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 82

Revidering av arkivbeskrivning

Änr MHN ALL.2022.3232

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden fastställer arkivbeskrivning för miljö- och

hälsoskyddsnämnden enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

Kristianstads kommuns arkivreglemente anger att varje myndighet ska redovisa sina

allmänna handlingar/sitt arkiv i en arkivbeskrivning. Arkivbeskrivningen ska vara kortfattad,

fastställas av myndigheten och uppdateras vid förändringar som påverkar arkivbildningen.

Under 2022 har nämnden fått utökat ansvar i och med den nya lagen om tobaksfria

nikotinprodukter. Vidare har verksamhetssystemet för hantering av serveringstillstånd

avvecklats och ärenden hanteras i samma verksamhetssystem som för handläggning av

övriga ärenden. Dessa förändringar påverkar miljö- och hälsoskyddsnämndens arkivbildning

vilket föranleder en uppdatering av arkivbeskrivningen.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa arkivbeskrivning för

miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Förslag på revidering av miljö- och hälsoskyddsnämndens arkivbeskrivning

Bilaga till miljö- och hälsoskyddsnämndens arkivbeskrivning.

Arkivreglemente för Kristianstads kommun (KF 2017-10-17 § 221)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 83

Intern kontroll 2022

Änr MHN ALL.2022.18

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner genomförda tester och årsrapport för

intern kontroll 2022 enligt bilaga 1, samt översänder denna till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Förvaltningen har under 2022 fortsatt arbetet med att fåett strukturerat ramverk för intern

kontroll på plats. Våra huvudprocesser och delprocesser är delvis kartlagda och riskbedömda,

visst arbete pågår med att dokumentera de väsentligaste processerna och koppla dessa till

kontrollplanen.

Under året har test skett enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens fastställda plan för 2022.

Testning har skett i beslutade kontrollområden enligt 2022 års plan.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänner genomförda tester och årsrapport för

intern kontroll 2022 enligt bilaga 1, samt översänder denna till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

MHN årsrapport 2022 Bilaga 1
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 84

Indexjustering av miljö- och hälsoskyddsnämndens taxa

Änr MHN ALL.2022.3695

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera fasta avgifter och

timavgifter i taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet med

konsumentprisindex (KPI) i enlighet med § 3 i taxans inledning. Indexreglerad taxa

gäller från den 1 januari 2023 med ny bastidpunkt oktober 2022.

Sammanfattning

Kommunfullmäktige har i beslut om taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet

delegerat till nämnden att indexjustera avgifterna baserat på konsumentprisindex med

bastidpunkt oktober 2015. För att taxan fortsatt ska motsvara beslutad kostnad per timme

enligt 2 § i taxans inledande bestämmelser samt säkra resurser att kunna genomföra

myndighetens uppdrag under det kommande verksamhetsår behöver indexjustering göras.

Inför 2023 indexjusteras fasta avgifter och timavgifter i taxan för miljö- och

hälsoskyddsnämndens verksamhet med konsumentprisindex i enlighet med 3 § i taxans

inledning. Detta innebär att avgifterna justeras att gälla från 1 januari 2023 med den

procentsats sommotsvarar förändringen i konsumentprisindex räknat fram till september

2022, där utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att indexjustera fasta avgifter och

timavgifter i taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet med

konsumentprisindex (KPI) i enlighet med § 3 i taxans inledning. Indexreglerad taxa

gäller från den 1 januari 2023 med ny bastidpunkt oktober 2022.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 85

Redovisning - svar på länsstyrelsens revisionsrapport

Änr MHN ALL.2022.235

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar redovisning i enlighet med miljö- och

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och bilagd kompetensförsörjningsplan.

Protokollsanteckning

S-gruppen har under mandatperioden belyst behovet av mer medel för tillsynsverksamheten

samt även yrkat på detta i eget budgetförslag under tre års tid.

S-gruppen yrkar därför på att meningen ”om detta är nödvändigt för att täcka behovet av tillsyn”

stryks. Sida 3 av 4 tredje sista stycket.

S-gruppen i miljö- och hälsoskyddsnämnden

Sammanfattning

Länsstyrelsen har genomfört en uppföljning och utvärdering av kommunens miljöbalkstillsyn.

Rapporten är övervägande positiv, men tar upp ett antal brister och risker som kommunen bör

beakta, liksom lämnar rekommendationer på åtgärder. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen

föreslår nämnden att lämna redovisning enligt tjänsteskrivelsen och bilagd

kompetensförsörjningsplan.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar redovisning i enlighet med miljö- och

hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse och bilagd kompetensförsörjningsplan.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
Länsstyrelsens rapport från uppföljning och utvärdering av kommunens miljöbalkstillsyn (bil. 1)
Kompetensförsörjningsplan med bilagd kompetensinventering (bil. 2)
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 86

Yttrande - Granskning av arbetet med att motverka, förhindra
och hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda

Änr MHN ALL.2022.3767

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar kommunrevisionens granskning av arbetet

med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och

förtroendevalda enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Kristianstads kommun har PwC fått i uppdrag

att granska arbetet med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda i

Kristianstad kommun samt att översiktligt kartlägga arbetet med att motverka hot och våld

mot förtroendevalda. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedöms bedriva ett ändamålsenligt

arbete.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar granskningens rekommendationer enligt miljö- och

hälsoskyddsavdelningens yttrande.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden besvarar kommunrevisionens granskning av arbetet

med att motverka, förhindra och hantera hot och våld mot anställda och

förtroendevalda enligt miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Kommunrevisionens rapport - Granskning av arbetet med att motverka, förhindra och

hantera hot och våld mot anställda och förtroendevalda.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 87

Yttrande - Handlingsplan för samverkan mellan Kristianstads
kommun och idéburen sektor 2023-2024

Änr MHN ALL.2022.3416

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge yttrande enligt nedan samt att

översända detsamma till kommunstyrelsen.

Sammanfattning

Kommunstyrelsens arbetsutskott har 2022-09-21 beslutat att skicka förslag på

handlingsplan för samverkan mellan Kristianstads kommun och idéburen sektor på remiss

till samtliga nämnder och styrelser.

Handlingsplanen tar avstamp i den överenskommelse som slutits mellan den idéburna

sektorn i Kristianstad och Kristianstads kommun och som fastställts av

kommunfullmäktige år 2016. En styrgrupp bestående av representanter från Kristianstads

kommun och från idéburna organisationer verksamma i kommunen, har tagit fram en

tvåårig handlingsplan med syfte att stärka och utveckla samverkan och delaktighet mellan

de bägge parterna. Aktiviteterna i handlingsplanen ska ses som ett sätt för kommunen och

idéburna organisationer att gemensamt arbeta för att lösa komplexa samhällsutmaningar

som ska bidra till ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart Kristianstad.

Handlingsplanen omfattar perioden 2023-2024.

Den idéburna sektorn omfattar: ”…organiserade verksamheter som bygger på

demokratiska värderingar samt gynnar samhälls- eller medlemsintresset. Verksamheterna

är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn och bedrivs i icke vinstutdelande

föreningar, kooperativ, samfund och stiftelser eller liknande sammanslutningar”.

Definitionen är hämtad från Regeringens proposition 2009/10:55 ”En politik för det civila

samhället”

Yttrande

Det är bra att den överenskommelse som tidigare har upprättats, nu följs upp av en

handlingsplan. Handlingsplanen är på en ganska översiktlig nivå avseende förslag på

aktiviteter. Det handlar till exempel om att synliggöra sektorns behov, förenkla kontaktvägar
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

mellan kommunens olika delar och den idéburna sektorn, samt förenkling av

bidragshanteringssystemet.

Av det som föreslås så bedömer miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen att förslagen är av

sådan karaktär att det kan komma att involvera både miljö- och hälsoskyddsnämnden och

byggnadsnämndens ansvarsområden. Omfattningen av eventuell delaktighet går dock inte att

utläsa av handlingsplanens förslag, utan ställningstagande ommedverkan från miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningen får därför ske efterhand som nämndernas resurser

efterfrågas.

Förslaget om att kommunstyrelsen avsätter medel för finansiering av aktiviteter i

handlingsplanen under perioden 2023–2024 är positivt och tillstyrks.

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen föreslår att handlingsplanen tillstyrks, samt att

eventuell medverkan/resurser från förvaltningen tas upp för beslut efterhand som det

efterfrågas.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och
hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge yttrande enligt miljö- och

samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, samt att översända detsamma

till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Remiss från KSAU

Förslag till handlingsplan
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 88

Yttrande - samråd vattenskyddsområde Degeberga

Änr MHN VATTE.2020.4492

Tekniska nämndens diarienr. TN 2020/281

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden avger yttrande enligt nedan.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har godkänt förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den

kommunala vattentäkten i Degeberga. Enligt den av kommunfullmäktige beslutade

arbetsgången har miljö- och hälsoskyddsnämnden möjlighet att lämna ett slutgiltigt

yttrande innan ärendet sänds vidare till kommunstyrelsen/kommunfullmäktige för

antagande.

Förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i

Degeberga tillstyrks.

Yttrande

Arbetet med vattenskyddsområden har tagit ett steg framåt i och med arbetet med Åhus-

och Degeberga vattenskyddsområden. I enlighet med HaVs nya vägledning läggs ett större

fokus på riskinventering och platsspecifika förutsättningar. Förändringar i

samrådsprocessen har lett till en bättre kommunikation med berörda och större förankring.

De revideringar som gjorts av föreskrifterna har i flera fall bidragit till att göra dem tydligare

och mer relevanta. Vissa omformuleringar lämnar större utrymme för verksamhetsutövare

att tillämpa tekniska lösningar och för miljö- och hälsoskyddsnämnden att göra

bedömningar inom tillsynen. Att behålla förbudet mot ytterligare gödselanläggningar i

primär zon är måhända mer av ett signalvärde än av praktisk betydelse. En bra utformad

gödselanläggning torde utgöra en mycket liten riskkälla men eftersom det finns en

nitratpåverkan på råvattnet finns det en logik i en restriktiv hållning.

Förslaget till skyddsområde och skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i

Degeberga tillstyrks.
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

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

Bilaga 1 - Förslag till skyddsföreskrifter för Degeberga vattenskyddsområde, 2022-02-24

Bilaga 2 - Förslag till vattenskyddsområde - karta
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Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

MHN § 89

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Fastighet
Änr MHN MEA.2019.689

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 
70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun.
Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 
2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2019-04-18

konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Eftersom slambrunnen var

överfull med vatten gick det inte att fastställa om den utgjordes av en- eller trekammarbrunn.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2019-08-13 påmint fastighetsägaren att åtgärda

avloppet, dock utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför

2019-12-17 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen.

Trots detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö-

och hälsoskyddsavdelningen.

Då anläggningen inte åtgärdats trots påminnelser och beslut om förbud att släppa ut

avloppsvatten anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att beslut om vite är nödvändigt.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 70 
000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet 
meddelas med stöd av 26 kap.
9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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MHN § 90

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Fastighet
Änr MHN MEA.2019.1702

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägarna vid ett vite om 
vardera 35 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till 
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun.
Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 §
och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2019-06-12 och

2019-06-25 konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Anläggningen som

är utförd 1972 utgörs enligt äldre handlingar av en slamavskiljare med utsläpp till sjunkbrunn.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2019-11-18 påmint fastighetsägaren att åtgärda

avloppet, dock utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2021-03-04

att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har

ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och

hälsoskyddsavdelningen.

Då anläggningen inte åtgärdats trots påminnelser och beslut om förbud att släppa ut

avloppsvatten, anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att beslut om vite är nödvändigt.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägarna id ett vite om 
vardera 35 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till 
den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet 
meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § 
Miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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MHN § 91

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Fastighet

Änr MHN MEA.2019.646

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite 
om 70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT 
till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun.
Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning
till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2019-03-25

konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Anläggningen som är utförd 1975

utgörs av en infiltration som saknar tillräcklig hydraulisk kapacitet.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2019-08-08 påmint fastighetsägaren att åtgärda

avloppet, dock utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2019-12-18

att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har

ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och

hälsoskyddsavdelningen.

Då anläggningen inte åtgärdats trots påminnelse och beslut om förbud att släppa ut

avloppsvatten anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att beslut om vite är nödvändigt.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 
70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet 
meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 4 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § 
Miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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MHN § 92

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Fastighet 
Änr MHN MEA.2019.3162

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 70 
000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun.
Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 
kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2019-09-24

konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Anläggningen utgörs av en äldre

enkammarbrunn med utsläpp till sjunkbrunn.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2020-02-13 påmint fastighetsägaren att åtgärda

avloppet, dock utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2021-08-05

att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots detta har

ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och

hälsoskyddsavdelningen.

Då anläggningen inte åtgärdats trots påminnelser och beslut om förbud att släppa ut

avloppsvatten anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att beslut om vite är nödvändigt.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 70 
000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet meddelas 
med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7
§ och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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MHN § 93

Förbud mot utsläpp av avloppsvatten - Fastighet
Änr MHN MEA.2019.1095

Beslut

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 
70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten  i Kristianstads kommun.
Beslutet meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning
till 9 kap. 7 § och 2 kap. 3 § Miljöbalken (1998:808).

Sammanfattning

Vid miljö- och hälsoskyddsavdelningens inspektion av fastighetens avlopp 2019-05-21

konstaterades brister vilket påtalades i inspektionsrapporten. Anläggningen utgörs av en

äldre enkammarbrunn med utsläpp till stenkista.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningen har 2019-11-01 påmint fastighetsägaren att åtgärda

avloppet, dock utan resultat. Miljö- och hälsoskyddsavdelningen beslutade därför 2021-

08-05 att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Trots

detta har ingen ansökan om tillstånd att anordna ett nytt avlopp inkommit till miljö- och

hälsoskyddsavdelningen.

Då anläggningen inte åtgärdats trots påminnelser och beslut om förbud att släppa ut

avloppsvatten anser miljö- och hälsoskyddsavdelningen att beslut om vite är nödvändigt.

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens förslag till miljö- och hälsoskyddsnämnden

· Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Fastighetsägaren vid ett vite om 
70 000 kr, att från och med 2023-11-16 släppa ut spillvatten från WC och BDT till den 
bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten i Kristianstads kommun. Beslutet 
meddelas med stöd av 26 kap. 9 och 14 § och med hänvisning till 9 kap. 7 § och 2 kap. 
3 § Miljöbalken (1998:808).

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse
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MHN § 94

Anmälan om mellanlagring -temporär mellanlagring av
schaktmassor - Tekniska förvaltningen

Änr MHNMIL.2022.3147

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Tekniska förvaltningen att iaktta följande
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av temporär mellanlagringsplats på
Vattenpasset 3:

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

2. 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. Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom
emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett
värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.

3. På Vattenpassen 3 får endast grus, sten, lera, bergkross och matjord mellanlagras.

4. Massor med halter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning
(enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1) ska ej tas emot på Vattenpasset 3 .

5. Massor ska vara kontrollerade innan de tas in på Vattenpasset 3. Kontroll innebär
provtagning ommassorna inte uppenbart är rena. Provtagningsresultat ska dokumenteras
och uppvisas för tillsynsmyndighet vid begäran.

6. Om bedömning görs att massorna är rena, varpå provtagning inte krävs, ska
dokumentation av denna bedömning sparas och uppvisas för tillsynsmyndighet vid
begäran.

7. Massor som inte ska återanvändas ska hållas separerade från övriga massor och får
maximalt lagras på fastigheten i ett år.

8. Verksamhetsområdet och dess närområde ska hållas i vårdat skick.

9. Avfall av olika slag ska samlas upp, sorteras och förvaras var för sig för att underlätta den
miljömässigt bästa vidarebehandlingen.
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10. Verksamheten får inte bedrivas längre än till 2024-12-31.

11. När 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 och 7 §§ och 26 kap. 9 §, och med
hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun (organisationsnummer 212000-0951)
ska betala en avgift på 4740 kr för 6 timmars handläggningstid av anmälan.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Sammanfattning

Tekniska förvaltningen gjorde 2022-09-07 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 §

miljöprövningsförordningen (2013:251) för temporär mellanlagring av schaktmassor på

fastigheten Vattenpasset 3.

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 Tekniska förvaltningen att iaktta följande
försiktighetsmått i samband med etablering och drift av temporär mellanlagringsplats på
Vattenpasset 3:

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

2. 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. Den ekvivalenta ljudnivån ska vid behov kontrolleras genom
emissionsmätningar och beräkningar eller immissionsmätningar vid bostäder. Om ett
värde överskrids ska omedelbara och tillräckliga åtgärder vidtas så att värdet kan klaras.
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3. På Vattenpassen 3 får endast grus, sten, lera, bergkross och matjord mellanlagras.

4. Massor med halter över Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning
(enligt Naturvårdsverkets handbok 2010:1) ska ej tas emot på Vattenpasset 3.

5. Massor ska vara kontrollerade innan de tas in på Vattenpasset 3. Kontroll innebär
provtagning ommassorna inte uppenbart är rena. Provtagningsresultat ska dokumenteras
och uppvisas för tillsynsmyndighet vid begäran.

6. Om bedömning görs att massorna är rena, varpå provtagning inte krävs, ska
dokumentation av denna bedömning sparas och uppvisas för tillsynsmyndighet vid
begäran.

7. Massor som inte ska återanvändas ska hållas separerade från övriga massor och får
maximalt lagras på fastigheten i ett år.

8. Verksamhetsområdet och dess närområde ska hållas i vårdat skick.

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

10. Verksamheten får inte bedrivas längre än till 2024-12-31.

11. När 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 och 7 §§ och 26 kap. 9 §, och med
hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Tekniska förvaltningen, Kristianstads kommun (organisationsnummer 212000-0951)
ska betala en avgift på 4740 kr för 6 timmars handläggningstid av anmälan.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)
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MHN § 95

Anmälan om insamling och mellanlagring av lantbruksplast -
Kretslopp & Recycling i Sverige AB

Änr MHNMIL.2022.3441

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kretslopp & Recycling i Sverige AB, 556639-4374
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av anläggning, vilken
samlar in och lagrar lantbruksplast, på Hamnen 2:

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.

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 och 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 4740 kr för 6 timmars handläggningstid av anmälan.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.
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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

Kretslopp och Recycling i Sverige AB gjorde 2022-09-27 en anmälan enligt 1 kapitlet 10 §

miljöprövningsförordningen (2013:251) för insamlingsverksamhet på fastigheten Hamnen 2.

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 hälsoskyddsnämndens beslut, kopiera från beslutspunkt ovan.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Kretslopp & Recycling i Sverige AB, 556639-4374
att iaktta följande försiktighetsmått i samband med etablering och drift av anläggning, vilken
samlar in och lagrar lantbruksplast, på Hamnen 2:

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.

7. Om verksamheten upphör ska detta i god tid före nedläggningen anmälas till miljö-
och hälsoskyddsavdelningen.
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Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6 och 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 4740 kr för 6 timmars handläggningstid av anmälan.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.

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

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

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)

Egenkontroll (bil. 2)
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MHN § 96

Anmälan om återvinning av avfall för anläggningsändamål -
Swerock AB

Änr MHNMIL.2022.2453

Beslut

Miljö- och hälsoskyddsnämnden förelägger Swerock AB (556081-3031) att iaktta följande
försiktighetsmått i samband med återvinning av avfall för anläggningsändamål på
fastigheten Bäckakog 1:66:

1. Utfyllnad med jord och schaktmassor ska utföras i enlighet med vad som framgår i
anmälan med kompletteringar och i enlighet med övriga åtaganden som framkommit i
ärendet.

2. Innan massorna tas in på fastigheten ska de avfallsklassas genom kompletterande
provtagning. Avfallsklassningen ska baseras på analys på både fast material och lakvatten
genom laktester.

3. Upprätta ett kontrollprogram för avfallsklassning och laktester. Kontrollprogrammet ska
godkännas av miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan provtagning påbörjas.

4. Resultatet av kompletterande provtagning och avfallsklassning, enligt punkt 2,
tillsammans med en beräkning av tillgång till massor om uppfyller kriterierna för mindre
än ringa risk (MRR) ska redovisas för miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan
massorna tas emot på fastigheten.

5. Endast avfallsmassor som understiger värdena för mindre ringa risk (MRR) samt där
övriga analysparametrar inte uppmäts över laboratoriets rapporteringsgräns eller
motsvarar bakgrundshalt för området, får tas emot på fastigheten.

6. Endast avfallsmassor som uppstår som ett överskott i angivet projekt, utbyggnationen av
E22 Fjälkinge - Gualöv får tillföras utfyllnaden.

7. Innan entreprenadarbetet påbörjas informera de närboende som kan komma att
påverkas av den tillfälliga arbetsplatsen.

8. 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.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

28 (31)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar
eller immissionsmätningar vid bostäder.

9. Efter att utfyllnaden är färdigställd inkommamed en sammanfattande slutrapport till
miljö- och hälsoskyddsavdelningen avseende återvinningen. Slutrapporten ska innehålla
ett kartunderlag och en sammanfattning av arbetet på platsen.

10. Bolaget ska informera framtida brukare av marken om de förutsättningar för att bedriva
jordbruk som framgår av detta beslut.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 §, 22 § och med
hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Swerock AB, (person-/organisationsnummer 556081-3031) ska betala en avgift
på 13 430 kr för 17 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

Swerock AB inkom 2022-06-22 med en anmälan enligt 1 kapitlet 10 § miljöprövnings-

förordningen (2013:251) avseende återvinning av avfall för anläggningsändamål på

fastigheten Bäckaskog 1:66.

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 Swerock AB (556081-3031) att iaktta följande
försiktighetsmått i samband med återvinning av avfall för anläggningsändamål på
fastigheten Bäckakog 1:66:

1. Utfyllnad med jord och schaktmassor ska utföras i enlighet med vad som framgår i
anmälan med kompletteringar och i enlighet med övriga åtaganden som framkommit i
ärendet.
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2. Innan massorna tas in på fastigheten ska de avfallsklassas genom kompletterande
provtagning. Avfallsklassningen ska baseras på analys på både fast material och lakvatten
genom laktester.

3. Upprätta ett kontrollprogram för avfallsklassning och laktester. Kontrollprogrammet ska
godkännas av miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan provtagning påbörjas.

4. Resultatet av kompletterande provtagning och avfallsklassning, enligt punkt 2,
tillsammans med en beräkning av tillgång till massor om uppfyller kriterierna för mindre
än ringa risk (MRR) ska redovisas för miljö- och hälsoskyddsavdelningen innan
massorna tas emot på fastigheten.

5. Endast avfallsmassor som understiger värdena för mindre ringa risk (MRR) samt där
övriga analysparametrar inte uppmäts över laboratoriets rapporteringsgräns eller
motsvarar bakgrundshalt för området, får tas emot på fastigheten.

6. Endast avfallsmassor som uppstår som ett överskott i angivet projekt, utbyggnationen
av E22 Fjälkinge - Gualöv får tillföras utfyllnaden.

7. Innan entreprenadarbetet påbörjas informera de närboende som kan komma att
påverkas av den tillfälliga arbetsplatsen.

8. 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.

Den ekvivalenta ljudnivån ska kontrolleras genom emissionsmätningar och beräkningar
eller immissionsmätningar vid bostäder.

9. Efter att utfyllnaden är färdigställd inkommamed en sammanfattande slutrapport till
miljö- och hälsoskyddsavdelningen avseende återvinningen. Slutrapporten ska innehålla
ett kartunderlag och en sammanfattning av arbetet på platsen.

10. Bolaget ska informera framtida brukare av marken om de förutsättningar för att bedriva
jordbruk som framgår av detta beslut.

Beslutet fattas med stöd av miljöbalken 2 kap. 2, 3, 5, 6, 7 §§ och 26 kap. 9 §, 22 § och med
hänvisning till 27 § i förordningen (1998:899) ommiljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Vidare beslutar miljö- och hälsoskyddsnämnden att:

· Swerock AB, (person-/organisationsnummer 556081-3031) ska betala en avgift
på 13 430 kr för 17 timmars handläggningstid av anmälan.

· Betalning ska ske enligt faktura som skickas separat.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

30 (31)

Miljö– och hälsoskyddsnämnden 2022-11-10

Utdragsbestyrkande Justerarens signatur

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

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

Beslutsunderlag

Miljö- och hälsoskyddsavdelningens tjänsteskrivelse

Anmälan enligt miljöbalken (bil. 1)

Yttrande VA-avdelningen (bil. 2)
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Övrigt

· Inget övrigt togs upp i ärendet.
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