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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-10-26

2008-002531

Miljönämnden

§ 146

Gumlösa 21:13
Tillstånd till täkt av berg
Beslut
Miljönämnden har inga synpunkter på ansökan och miljökonsekvensbeskrivning
och lämnar därför ansökan till fortsatt täktverksamhet utan erinran.
Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i
miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-10-05.
Beskrivning av ärendet
Den 7 september 2011 inkom från länsstyrelsen anmodan om miljönämndens
yttrande över ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen avseende ansökan om
fortsatt täktverksamhet på fastigheten Gumlösa 21:13 i Hässleholms kommun.
Inga synpunkter avseende täktverksamheten har inkommit från närliggande
fastighetsägare.
___

Sänt till:
Länsstyrelsen i Skåne län

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-10-26

2011-002228

Miljönämnden

§ 147
Taxa för offentlig livsmedelskontroll samt
ny timavgift (K-faktor) för livsmedelskontrollen

Beslut
1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa reviderad taxa
för offentlig kontroll av livsmedel enligt Bilaga 1 att gälla från och med den 1
januari 2012.
2. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att fastställa höjning av
timavgiften (K-faktorn) för livsmedelskontrollen till 880 kronor per timme att
gälla från och med den 1 januari 2012.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-10-26.
Skäl för beslutet
Beslut fattas med stöd av 1, 6 §§ förordningen (2006:1166) om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel.
En ny omarbetad vägledning för riskklassning och beräkning av kontrolltid
har tagits fram av Livsmedelsverket med ikraftträdande 2012-01-01. En
konsekvens av denna är att majoriteten av verksamheterna får färre
kontrolltimmar och därmed lägre avgifter.
Enligt förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel
framgår det att livsmedelskontrollen ska vara avgiftsfinansierad.
I ”Budget 2011 och flerårsplan 2012-2013”, antagen av kommunfull-mäktige
den 6 december 2010, lyder kommunfullmäktiges uppdrag nummer 1 till
miljönämnden ”Nämnden ska eftersträva en kostnadstäckning på 100
procent genom avgifter för de debiteringsbara arbetsuppgifterna”.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-10-26

2011-002228

Miljönämnden

Sammanfattning
Enligt EG-förordning 882/2004 om offentlig kontroll av livsmedel framgår att
kostnaderna för kontrollen får täckas av avgifter. Denna förordning har
kompletterats av en svensk avgiftsförordning (2006:1166) där det framgår att
kontrollen ska vara avgiftsfinansierad.
Det nu framlagda förslaget baseras dels på Sveriges Kommuner och Landstings
samt Livsmedelsverket underlag, dels på miljönämndens egna erfarenheter
beträffande tillämpningen av nuvarande taxe- och klassningssystem.
Utifrån tillämpad beräkningsmodell har timkostnaden för livsmedelskontrollen i
Hässleholms kommun beräknats till 880 kr per timme. Timkostnaden 2011 är 678
kr. Justeringen som nu föreslås är en konsekvens av att livsmedelskontrollen enligt
avgiftsförordningen ska vara helt avgiftsfinansierad.
Översiktliga beräkningar visar att en majoritet av livsmedelsverksamheterna i
Hässleholms kommun, med den nya riskklassificeringen, kommer att få färre antal
kontrolltimmar per år jämfört med tidigare. Konsekvensen för dessa verksamheter
är att deras sammanlagda kostnader för kontroll blir lägre eller oförändrad jämfört
med nuvarande timtaxa, även efter den föreslagna justeringen av timavgiften (se
Bilaga 2). Timavgiften (K-faktorn) för övriga taxor inom miljönämndens
ansvarsområde berörs inte av detta beslut.
___
Sänt till:
Kommunfullmäktige

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-10-26

2010-002454

Miljönämnden

§ 148
Häringstorp 1:2 m fl
Tillstånd till miljöfarlig verksamhet – gruppstation
med vindkraftverk
Beslut
Miljönämnden yttrar följande till Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU):
Det är inte rimligt att till Häringstorp Vind AB lämna tillstånd, vilket öppnar för
etablering på allt mellan 7 och 10 verk. Bolaget anger att slutlig utformning, antal
verk och storlek på verken ska bestämmas först i upphandlingsskedet, efter
beviljat tillstånd. Hässleholms kommun vill att ansökan ska ange höjd och effekt
på verken, antal samt fasta koordinater, i rangordnade alternativ om bolaget så vill,
och vill inte att denna fråga hänskjuts till ”samråd med tillsynsmyndigheten”. En
viss justeringsmån kan tillåtas, i normalfallet bör placeringen kunna ske inom en
radie av 25 meter från ursprungliga koordinater.
Sökandes förslag till villkor punkt 5 (100 meters justeringsmån) hänvisar till en
karta som visar 10 verk med totalhöjden 150 m. Kartans skala är på 1:25 000 och
placeringarna saknar koordinater varför det bedöms vanskligt att utgå från denna
när det gäller att mäta upp 100 m justeringsmån.
Hässleholms kommun ställer krav på att detaljplan ska upprättas för
vindkraftsetableringar. Kravet grundar sig på konkurrerande markanvändning och
är i enlighet med ställningstagande i kommunens tematiska tillägg till
översiktsplanen. Det framgår inte av handlingarna hur Häringstorp Vind AB har
tänkt hantera detaljplanefrågan.
Befintliga vägars kondition och bärighet bör undersökas och utredas i ett tidigt
skede, det vill säga i ansökan och i miljökonsekvensbeskrivning, och inte skjutas
upp till byggstart.
Häringstorp Vind AB har översiktligt resonerat om påverkan från de två andra
projekten som planeras i området. Vissa fotomontage har också gjorts. Däremot
saknas uppgifter om ljudpåverkan. Man kunde till exempel ha kompletterat med
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2011-10-26

2010-002454

Miljönämnden

det material som HS Kraft har lämnat in med sitt yttrande till Häringstorp Vind
AB i detta ärende.
Ansökan bör kompletteras med fastighetsbeteckningar och koordinater för
bostäder benämnda A-X.
Det saknas en beskrivning av den visuella påverkan vid berörda bostäder A-X.
Kartmaterialet när det gäller ljudutbredning och skuggbildning är fortfarande
alltför otydliga. Ingen förändring har skett när det gäller detta sedan
samrådsversionen.
Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i
miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-10-26.
Sammanfattning
Länsstyrelsen i Skåne län har den 7 september 2011 inkommit med en förfrågan
om ansökningshandlingarna från Häringstorp Vind AB gällande tillstånd till
miljöfarlig verksamhet i något avseende behöver kompletteras. Anstånd för
kommunens yttrande har beviljats till den 28 oktober.
Det aktuella etableringsområdet är beläget i sydvästra delen av kommunen, ca 3
km söder om Västra Torup och ca 6 km från Tyringe. Området är utpekat som
lämpligt för vindkraft i Hässleholms kommuns tematiska tillägg till
översiktsplanen. Den närmaste bostaden ligger ca 750 m från etableringsområdet.
Häringstorp Vind AB planerar att uppföra en vindkraftsanläggning på 8
fastigheter (med beteckning Häringstorp och Stora Tockarp). Anläggningen
planeras omfatta högst 10 verk med en totalhöjd om maximalt 190 m.
Produktionen beräknas översiktligt uppgå till 60 GWh elenergi per år, vilket
motsvarar ca 11 procent av kommunens totala elenergianvändning 2008.

I anslutning till ovanstående anläggning planeras för två andra grupper av
vindkraftverk genom andra projektörer.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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___
Sänt till:
Kommunstyrelsens arbetsutskott (KSAU).

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-10-26

2010-002314

Miljönämnden

§ 149
Snickaren 1, 3 och 8
Klagomål på buller från trafik på Stobygatan 24 och
26 samt Läredagatan 1
Beslut
Miljönämnden yttrar följande i rubricerat ärende:
Miljönämnden är mycket positiv till att tekniska utskottet har beslutat att uppdra
åt tekniska avdelningen att revidera trafikplanen och ta fram en trafikbullerpolicy
och framförallt en plan för bullerskyddsåtgärder.
Alla tre planerna/utredningarna berör och påverkar varandra mycket. Det innebär
att man inom kommunen kan arbeta mer strategiskt, systematiskt och
kontinuerligt med trafikbullerfrågor.
I avvaktan på resultatet av främst planen för bullerskyddsåtgärder anser
miljönämnden det vara en lämplig åtgärd att förbjuda genomfart för tung trafik på
nedan aktuella gatuavsnitt.

Miljönämnden förelägger kommunstyrelsen, tekniska utskottet att:
1. Förbjuda genomfart av tung trafik på vägavsnitten Viaduktsgatan mellan
Vankivavägen och Stobygatan samt på Stobygatan mellan Viaduktsgatan och
Belevägen.
2. Redovisa resultatet av planen för bullerskyddsåtgärder för aktuella fastigheter,
och om ytterligare bullerskyddsåtgärder eventuellt kan bli aktuella för
fastigheterna Snickaren 1 och 8, senast den 31 mars 2012.
Miljönämnden konstaterar att enligt redovisade bullerberäkningar ligger trafikbullernivån på 49 dBA ekvivalent utomhusnivå för fastigheten Snickaren 3.
Effekterna av förbudet av genomfart för tung trafik kommer även att komma
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Diarienummer

2011-10-26

2010-002314

Miljönämnden

aktuell fastighet till del. Någon ytterligare redovisning begärs inte för denna
fastighet för närvarande.
Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i
miljökontorets tjänsteutlåtande 2010-10-04.
Skäl för beslut
Regeringen har i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angett riktvärden för bl.a.
vägtrafikbuller vid bostäder. För nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikstruktur anges följande nivåer:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus,
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid,
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) och
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
I propositionen 1996/97:53 anges att åtgärdssprogram mot störningar av
trafikbuller i befintlig bebyggelse som syftar till att uppnå riktvärdena för
inomhusmiljö enligt ovan, bör avse de fastigheter som exponeras för
vägtrafikbuller på 65 dBA ekvivalentnivå utomhus och däröver.
Enligt etappmålen borde åtgärder utförts senast 2007.
Utgångspunkten vid en bedömning, om och vilka bullerbegränsande åtgärder som
bör vidtas, är att åtgärderna ska syfta till att begränsa bullernivåerna så att dessa
inte är högre än vad som motsvarar en god miljö, dvs. att de ska ligga under
riktvärdena ovan. Det innebär att när bullret vid en bostad i befintlig miljö
överskrider etappmålet, ska som huvudregel bullerbegränsande åtgärder vidtas så
att bullret klarar riktvärdena, inte bara etappmålet.
Det har framkommit av tekniska avdelningens redovisning att trafikbullernivåerna
på fastigheterna Snickaren 1 och 8 exponeras för ljudnivåer på 65 dBA
ekvivalentnivå utomhus och 40 dBA ekvivalent nivå inomhus och 58-60 dBA
maxnivå inomhus, vilket är mycket högre än vad som motsvarar en god miljö.
Eftersom riktvärdena för vägtrafikbuller överskrids och etappmålet för åtgärder i
befintlig miljö omfattas, anser miljönämnden att olägenhet för människors hälsa
enligt 9 kap 3 § miljöbalken föreligger för boende i ovan nämnda fastigheter.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljönämnden

Föreläggande om utredning och åtgärder sker med stöd av 26 kap. 9 och 22 §
miljöbalken och med hänvisning till 2 kap. 2 och 3 §§ miljöbalken.
Begreppet olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken som
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Beskrivning av ärendet
Miljökontoret har parallellt handlagt och utrett klagomålsärende från
fastighetsägare och boende om trafikbuller från Stobygatan och Viaduktsgatan
från hösten 2010 och under 2011. Tekniska avdelningen och tekniska utskottet
har redovisat bullerberäkningar vilka visar att ett flertal fastigheter bland annat
Snickaren 1 och 8 har, i så kallad befintlig miljö, en ekvivalent ljudnivå vid fasad
på 65 dBA, ekvivalent ljudnivå inomhus på 40 dBA samt 58-60 dBA max ljudnivå
inomhus.
Tekniska utskottet inkom den 12 september 2011 med ett svar på nämndens
föreläggande om utredning av rimliga bullerskyddsåtgärder.
I svaret hemställer de om miljönämndens utlåtande om effekten av att förbjuda
tung trafik för aktuellt gatuavsnitt som ett alternativ att minska vägtrafikbullret.
Av handlingen framkommer också att man planerar att omgestalta Stobygatan till
en ”miljöprioriterad infart”.
Vidare informeras miljönämnden om att tekniska avdelningen har fått i uppdrag
att revidera trafikplanen och upprätta en trafikpolicy. I uppdraget ingår en
revidering av hastighetsbegränsningar enligt de nya hastighetsgränserna och att
trafikbullerpolicyn och planen för bullerskyddsåtgärder kommer att användas som
planeringsunderlag för en bättre strategi för trafikfrågorna ur bullersynpunkt.
___
Sänt till:
Tekniska utskottet.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2010-002242

Miljönämnden

§ 150
Palmen 2
Klagomål på buller från trafik på Stobygatan 30
Beslut
Miljönämnden yttrar följande i rubricerat ärende:
Miljönämnden är mycket positiv till att tekniska utskottet har beslutat att uppdra
åt tekniska avdelningen att revidera trafikplanen och ta fram en trafikbullerpolicy
och framförallt en plan för bullerskyddsåtgärder.
Alla tre planerna/utredningarna berör och påverkar varandra mycket. Det innebär
att man inom kommunen kan arbeta mer strategiskt, systematiskt och
kontinuerligt med trafikbullerfrågor.
I avvaktan på resultatet av främst planen för bullerskyddsåtgärder anser
miljönämnden det vara en lämplig åtgärd att förbjuda genomfart för tung trafik på
nedan aktuella gatuavsnitt.

Miljönämnden förelägger kommunstyrelsen, tekniska utskottet att:
1. Förbjuda genomfart av tung trafik på vägavsnitten Viaduktsgatan mellan
Vankivavägen och Stobygatan, samt på Stobygatan mellan Viaduktsgatan och
Belevägen.
2. Redovisa resultatet av planen för bullerskyddsåtgärder för aktuell fastighet och
om ytterligare bullerskyddsåtgärder eventuellt kan bli aktuella för fastigheten
Palmen 2, senast den 31 mars 2012.
Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i
miljökontorets tjänsteutlåtande 2010-10-30.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Skäl för beslut
Regeringen har i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angett riktvärden för bl.a.
vägtrafikbuller vid bostäder. För nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikstruktur anges följande nivåer:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus,
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid,
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) och
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
I propositionen 1996/97:53 anges att åtgärdsprogram mot störningar av
trafikbuller i befintlig bebyggelse som syftar till att uppnå riktvärdena för
inomhusmiljö enligt ovan, bör avse de fastigheter som exponeras för
vägtrafikbuller på 65 dBA ekvivalentnivå utomhus och däröver.
Enligt etappmålen borde åtgärder utförts senast 2007.
Utgångspunkten vid en bedömning, om och vilka bullerbegränsande åtgärder som
bör vidtas, är att åtgärderna ska syfta till att begränsa bullernivåerna så att dessa
inte är högre än vad som motsvarar en god miljö, dvs. att de ska ligga under
riktvärdena ovan. Det innebär att när bullret vid en bostad i befintlig miljö
överskrider etappmålet, ska som huvudregel bullerbegränsande åtgärder vidtas så
att bullret klarar riktvärdena, inte bara etappmålet.
Det har framkommit av tekniska avdelningens redovisning att trafikbullernivåerna
på fastigheten Palmen 2 exponeras för ljudnivåer på 65 dBA ekvivalentnivå
utomhus och 40 dBA ekvivalent nivå inomhus och 60 dBA maxnivå inomhus,
vilket är mycket högre än vad som motsvarar en god miljö.
Eftersom riktvärdena för vägtrafikbuller överskrids och etappmålet för åtgärder i
befintlig miljö omfattas, anser miljönämnden att olägenhet för människors hälsa
enligt 9 kap 3 § miljöbalken föreligger för boende i ovan nämnda fastigheter.
Föreläggande om utredning och åtgärder sker med stöd av 26 kap. 9 och 22 §
miljöbalken och med hänvisning till 2 kap. 2 och 3 §§ miljöbalken.
Begreppet olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken som
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Beskrivning av ärendet
Miljökontoret har parallellt handlagt och utrett klagomålsärende från
fastighetsägare och boende om trafikbuller från Stobygatan och Viaduktsgatan
från hösten 2010 och under 2011. Tekniska avdelningen och tekniska utskottet
har redovisat bullerberäkningar vilka visar att ett flertal fastigheter bland annat
Palmen 2 har, i så kallad befintlig miljö, en ekvivalent ljudnivå vid fasad på 65
dBA, ekvivalent ljudnivå inomhus på 40 dBA samt 60 dBA max ljudnivå inomhus.
Tekniska utskottet inkom den 12 september 2011 med ett svar på nämndens
föreläggande om utredning av rimliga bullerskyddsåtgärder.
I svaret hemställer de om miljönämndens utlåtande om effekten av att förbjuda
tung trafik för aktuellt gatuavsnitt som ett alternativ att minska vägtrafikbullret.
Av handlingen framkommer också att man planerar att omgestalta Stobygatan till
en ”miljöprioriterad infart”.
Vidare informeras miljönämnden om att tekniska avdelningen har fått i uppdrag
att revidera trafikplanen och upprätta en trafikpolicy. I uppdraget ingår en
revidering av hastighetsbegränsningar enligt de nya hastighetsgränserna och att
trafikbullerpolicyn och planen för bullerskyddsåtgärder kommer att användas som
planeringsunderlag för en bättre strategi för trafikfrågorna ur bullersynpunkt.
___

Sänt till:
Tekniska utskottet.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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2011-001081

Miljönämnden

§ 151
Oden 7
Klagomål på buller från trafik på Viaduktsgatan
Beslut
Miljönämnden yttrar följande i rubricerat ärende:
Miljönämnden är mycket positiv till att tekniska utskottet har beslutat att uppdra
åt tekniska avdelningen att revidera trafikplanen och ta fram en trafikbullerpolicy
och framförallt en plan för bullerskyddsåtgärder.
Alla tre planerna/utredningarna berör och påverkar varandra mycket. Det innebär
att man inom kommunen kan arbeta mer strategiskt, systematiskt och
kontinuerligt med trafikbullerfrågor.
I avvaktan på resultatet av främst planen för bullerskyddsåtgärder anser
miljönämnden det vara en lämplig åtgärd att förbjuda genomfart för tung trafik på
nedan aktuella gatuavsnitt.

Miljönämnden förelägger kommunstyrelsen, tekniska utskottet att:
1. Förbjuda genomfart av tung trafik på vägavsnitten Viaduktsgatan mellan
Vankivavägen och Stobygatan samt på Stobygatan mellan Viaduktsgatan
och Belevägen.
2. Redovisa resultatet av planen för bullerskyddsåtgärder för aktuell fastighet
och om ytterligare bullerskyddsåtgärder eventuellt kan bli aktuella för
fastigheten Oden 7, senast den 31 mars 2012.
Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i
miljökontorets tjänsteutlåtande 2010-10-06.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Skäl för beslut
Regeringen har i Infrastrukturpropositionen 1996/97:53 angett riktvärden för bl.a.
vägtrafikbuller vid bostäder. För nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid
nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av trafikstruktur anges följande nivåer:
30 dBA ekvivalentnivå inomhus,
45 dBA maximalnivå inomhus nattetid,
55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) och
70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad
I propositionen 1996/97:53 anges att åtgärdssprogram mot störningar av
trafikbuller i befintlig bebyggelse som syftar till att uppnå riktvärdena för
inomhusmiljö enligt ovan, bör avse de fastigheter som exponeras för
vägtrafikbuller på 65 dBA ekvivalentnivå utomhus och däröver.
Enligt etappmålen borde åtgärder utförts senast 2007.
Utgångspunkten vid en bedömning, om och vilka bullerbegränsande åtgärder som
bör vidtas, är att åtgärderna ska syfta till att begränsa bullernivåerna så att dessa
inte är högre än vad som motsvarar en god miljö, dvs. att de ska ligga under
riktvärdena ovan. Det innebär att när bullret vid en bostad i befintlig miljö
överskrider etappmålet, ska som huvudregel bullerbegränsande åtgärder vidtas så
att bullret klarar riktvärdena, inte bara etappmålet.
Det har framkommit av tekniska avdelningens redovisning att trafikbullernivåerna
på fastigheten Oden 7 exponeras för ljudnivåer på 66 dBA ekvivalentnivå
utomhus och 83 dBA maxnivå utomhus, vilket är mycket högre än vad som
motsvarar en god miljö.
Eftersom riktvärdena för vägtrafikbuller överskrids och etappmålet för åtgärder i
befintlig miljö omfattas, anser miljönämnden att olägenhet för människors hälsa
enligt 9 kap 3 § miljöbalken föreligger för boende i ovan nämnda fastigheter.
Föreläggande om utredning och åtgärder sker med stöd av 26 kap. 9 och 22 §
miljöbalken och med hänvisning till 2 kap. 2 och 3 §§ miljöbalken.
Begreppet olägenhet för människors hälsa definieras i 9 kap. 3 § miljöbalken som
störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan
menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Beskrivning av ärendet
Miljökontoret har parallellt handlagt och utrett klagomålsärende från
fastighetsägare och boende om trafikbuller från Stobygatan och Viaduktsgatan
från hösten 2010 och under 2011. Tekniska avdelningen och tekniska utskottet
har redovisat bullerberäkningar vilka visar att ett flertal fastigheter bland annat
Oden 7 har, i så kallad befintlig miljö, en ekvivalent ljudnivå vid fasad på 66 dBA
och 83 dBA maxnivå utomhus, vilket är mycket högre än vad som motsvarar en
god miljö.
Tekniska utskottet inkom den 12 september 2011 med ett svar på nämndens
föreläggande om utredning av rimliga bullerskyddsåtgärder.
I svaret hemställer de om miljönämndens utlåtande om effekten av att förbjuda
tung trafik för aktuellt gatuavsnitt som ett alternativ att minska vägtrafikbullret.
Ett detaljplanearbete pågår även i kvarteret Limkokaren där fastigheten Oden 7 är
belägen inom. För att minska trafikbullerpåverkan föreslås i planförslaget att
Viaduktsgatan omgestaltas utmed planområdet. I avvaktan på att detaljplanen ska
genomföras föreslår tekniska utskottet att man förbjuder genomfartstrafik av tung
trafik på Viaduktsgatan.
Vidare informeras miljönämnden om att tekniska avdelningen har fått i uppdrag
att revidera trafikplanen och upprätta en trafikpolicy och att i det uppdraget ingår
att revidering av hastighetsbegränsningar enligt de nya hastighetsgränserna och att
trafikbullerpolicyn och planen för bullerskyddsåtgärder kommer att användas som
planeringsunderlag för en bättre strategi för trafikfrågorna ur bullersynpunkt.
___
Sänt till:
Tekniska utskottet.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljönämnden

§ 152
Siesta 2011
Begagnande av allmän plats – uppföljning
Beslut
1. Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.
2. Kulturföreningen Markan, organisationsnummer 837000-9394, föreläggs att
senast den 1 mars 2012 inkomma till miljönämnden med uppgifter och
situationsplan angående Siesta 2012 (festivalområdet). Uppgifterna ska ligga till
grund för miljönämndens bedömning om hur festivalen kan ske utan risk för
att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön ska kunna uppstå.
Exempel på uppgifter:
a) administrativa uppgifter på ansvarig för arrangemanget
b) ansvarig kontaktperson för livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsfrågor
c) vilka dagar festivalen ska pågå och öppettider
d) mellan vilka klockslag musikarrangemang ska pågå
e) situationsplan
f) egenkontroll avseende ljudmätning, (vem som ska utföra ljudmätningarna,
hur de ska rapporteras och följas upp, tydliga instruktioner till personer som
ska utföra ljudmätningarna om hur dessa ska utföras och redovisas, hur
framtagandet av korrektionsvärde ska redovisas, hur Siesta säkerställer att
besökarna inte riskerar hörselskador och att miljönämndens föreläggande om
riktvärden inte överskrids),
g) egenkontroll avseende övrigt som vatten, avlopp, sophantering, toaletter
m.m.
h) organiseringen av renhållning, dricksvatten, avlopp, antal toaletter mm,
i) datum när slutstädningen av området efter Siesta 2012 ska vara klar.
3. På situationsplanen ska placering av bl a följande vara markerat (c-g även
antal/plats)
a) musikscener (med ljudriktning)
b) matvagnar, knallar m.m.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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c)
d)
e)
f)
g)
h)

toaletter för allmänheten
toaletter för livsmedelsknallar
dricksvattenposter till besökare
hämtningstsällen för dricksvatten till livsmedelsknallar
utslagsplats för spillvatten
sopkärl

4. Kulturföreningen Markan uppmanas att inte utöka området utan att ha
ordnat vatten, avlopp för spillvatten, avfall och toaletter för livsmedelsknallar.
5. Miljönämnden anser att cigarettförsäljning inte ska ske där festivalbesökare
under 18 år har tillträde.
6. Miljökontoret ska 2012 ackrediteras med full access till områden som berör
nämndens tillsynsområde. Det är miljökontoret som avgör vad som i detta
fall är nämndens tillsynsområde.
Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i
miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-10-17.
Skäl för beslut
Med stöd av 2 kap och 26 kap 21 § i miljöbalken (SFS 1998:808) föreläggs
verksamhetsutövaren att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som
behövs för tillsynen.
Beskrivning av ärendet
Kulturföreningen Markan inkom den 31 augusti 2011 med redovisning, som
begärts i miljönämndens beslut § 73/2011. Kompletterande redovisning av
ljudmätningar i egenkontrollen inkom den 4 oktober. Sammanställning av
ljudnivåerna saknas i redovisningen.
Siesta 2011 arrangerades den 2-4 juni på T4-området. Miljökontoret besökte
festivalområdet under onsdagen, torsdagen och fredagen. Miljökontoret gjorde
uppföljande besök under tisdagen den 7 juni och deltog under uppföljningsmötet
den 22 juni. Miljökontoret medverkade i kampanjen Varannan vatten.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Miljökontoret inspekterade under festivalens första dag samtliga 16 försäljningsoch serveringsställen för livsmedel och försäljningsstället för tobak. Några
avvikelser noterades och uppföljande besök gjordes. Miljökontorets bedömning är
att livsmedelshanteringen på festivalområdet fungerade mycket bra. Miljökontoret
anser att försäljning av tobak inte bör ske på områden där ungdomar under 18 år
har tillträde.
Miljönämndens beslut om ljudnivåkrav 2011 har överklagats av Kulturföreningen
Markan. Länsstyrelsen har ännu inte tagit beslut i ärendet.
___

Sänt till:
Kulturföreningen Markan

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes

20(33)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Diarienummer

2011-10-26

2011-000492

Miljönämnden

§ 153
Siesta 2011
Anmälan om att driva campinganläggning uppföljning
Beslut
1. Miljönämnden lägger inkommen redovisning av campingen och
”Djungeln” under Siesta 2011 till handlingarna med följande synpunkter
till kulturföreningen Markan:
a. Renhållningen bör ytterligare förbättras, fortsatt arbete krävs för
att påverka ungdomarna att hantera sina sopor på ett bra sätt
under Siestafestivalen.
b. Egenkontrollen bör förbättras med rutiner och checklistor.
2. Kulturföreningen Markan, organisationsnummer 837000-9394, föreläggs
att senast den 1 mars 2012 inkomma till miljönämnden med uppgifter och
situationsplan angående Siesta 2012 (campingverksamheten och
verksamheten i ”Djungeln”). Uppgifterna ska ligga till grund för att
miljönämndens bedömning om hur verksamheten kan ske utan risk för
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Exempel på
uppgifter:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

administrativa uppgifter på ansvarig för arrangemanget
ansvarig kontaktperson för livsmedels-, miljö- och hälsoskyddsfrågor
vilka dagar festivalen ska pågå och öppettider
mellan vilka klockslag musikarrangemang ska pågå
situationsplan
egenkontroll avseende ljudmätning, (vem som ska utföra
ljudmätningarna, hur de ska rapporteras och följas upp, tydliga
instruktioner till personer som ska utföra ljudmätningarna om hur
dessa ska utföras och redovisas, hur framtagandet av
korrektionsvärde ska redovisas, hur Siesta säkerställer att besökarna

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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inte riskerar hörselskador och att miljönämndens föreläggande om
riktvärden inte överskrids),
g. egenkontroll avseende övrigt som vatten, avlopp, sophantering,
toaletter m.m.
h. organiseringen av renhållning, dricksvatten, avlopp, antal toaletter
mm,
i. datum när slutstädningen av området efter Siesta2012 ska vara klar.
3. På situationsplanen ska placering av bl a följande vara markerat (c-g även
antal/plats)
a. musikscener (med ljudinriktning)
b. matvagnar, knallar m. m.
c. toaletter för allmänheten
d. toaletter för livsmedelsknallar
e. dricksvattenposter till besökare
f. hämtningsställen för dricksvatten till livsmedelsknallar
g. utslagsplats för spillvatten
h. sopkärl
4. Kulturföreningen Markan uppmanas att inte utöka området utan att ha
ordnat vatten, avlopp för spillvatten, avfall och toaletter för
livsmedelsknallar.
5. Miljönämnden anser att cigarettförsäljning inte ska ske där
festivalbesökare under 18 år har tillträde.
6. Miljökontoret ska 2012 ackrediteras med full access till områden som
berör nämndens tillsynsområde. Det är miljökontoret som avgör vad som
är nämndens tillsynsområde.
Skäl för beslut

Med stöd av 2 kap och 26 kap 21 § i miljöbalken (SFS 1998:808) föreläggs
verksamhetsutövaren att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som
behövs för tillsynen. Enligt 26 kap 19 § ska den som bedriver verksamhet eller
vidtar åtgärder som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller
påverka miljön fortlöpande planera och kontrollera verksamheten för att
motverka eller förebygga sådana verkningar, alltså ha en egenkontroll.
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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Beskrivning av ärendet

Siesta 2011 arrangerades den 2-4 juni på T4-området, campingen startade tisdagen
den 31 maj och upphörde söndagen den 5 juni. Miljökontoret besökte campingen
och ”Djungeln” under måndagen (innan campingen startade på tisdagen) och
under fredagen. Miljökontoret gjorde tre uppföljande besök efter Siestadagarna
och deltog under uppföljningsmötet den 22 juni 2011. Kulturföreningen Markan
inkom den 31 augusti 2011 med redovisning, som begärts i miljönämndens beslut
§ 74/2011.
___
Sänt till:
Kulturföreningen Markan.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 154

Festivaldax 2011
Begagnande av allmän plats – uppföljning
Beslut
1. Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna med följande
synpunkter till HessleCity.
a. Ljudmätningarna och redovisningen av dessa bör förbättras nästa
år.
b. Omhändertagandet av avloppsvattnet från Tivolits vagnar bör
förbättras nästa år.
2. HessleCity föreläggs att senast den 1 maj 2012 inkomma till miljönämnden
med uppgifter och situationsplan angående Festivaldax 2012. Uppgifterna,
ska ligga till grund för miljönämndens bedömning om hur festivalen kan
ske utan risk för att skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön
ska kunna uppstå. Exempel på uppgifter som ska lämnas:
a. administrativa uppgifter på ansvarig för arrangemanget
b. antal dagar festivalen ska pågå
c. mellan vilka klockslag musikarrangemang och tivoli ska pågå
d. hur egenkontroll avseende ljudmätning ska genomföras
e. egenkontroll avseende övrigt (avlopp, vatten, avfall, toaletter) och
rutiner för att hantera eventuella klagomål,
f. organisering av renhållning, dricksvatten, platser för att hälla ut
spillvatten, toaletter, livsmedelsknallar.
3. På situationsplanen ska placering av bl a följande vara markerat (c-g även
antal/plats)
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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a. musikscener (med ljudriktning)
b. matvagnar, knallar m.m.
c. toaletter för allmänheten
d. toaletter för livsmedelsknallar
e. hämtningsställe för dricksvatten
f. utslagsplats för spillvatten
g. sopkärl
Inför Festivaldax 2012 vill miljökontoret fortsätta att delta i ett tidigt
samrådsförfarande mellan HessleCity som arrangör, ansvariga för musikscenerna
och berörda myndigheter. En preliminär situationsplan bör presenteras inför
samrådsmötet om detta inträffar före den 1 maj.
Nämnden hänvisar även till lagrum, utredningar och beskrivningar i
miljökontorets tjänsteutlåtande 2011-10-17.

Skäl för beslut

Med stöd av 2 kap och 26 kap 21 § i miljöbalken (SFS 1998:808) föreläggs
verksamhetsutövaren att till myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som
behövs för tillsynen.

Beskrivning av ärendet

Miljökontoret deltog i ett uppstartsmöte den 10 augusti 2011 tillsammans med
representanter från räddningstjänsten, polisen, socialförvaltningen, Partyfabriken,
samt HessleCity.
Miljökontoret besökte festivalen den 10 - 12 augusti 2011. Samtliga 32
försäljnings- och serveringsställen för livsmedel besöktes under festivalen. Utöver
livsmedelsknallarna och tältserveringarna besöktes även 8 restauranger, 5 gatukök,
2 konditorier och 1 café i innerstan. Det är viktigt även för de befintliga
verksamheterna att tänka på att minska sortimentet under festivalen eftersom det
Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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är många portioner som serveras och vid behov öka kapaciteten på utrustning när
det gäller nedkylning av livsmedel samt kyl- och frysförvaring. Kontroll av
tobaksförsäljning gjordes även på två verksamheter.
En del avvikelser noterades och uppföljande besök gjordes.
Det kontrollerades att toaletter, vattenposter, sopkärl m.m. fanns på plats.
Redovisning av ljudmätningar utförda av Ljudkanalen Alf Jönsson och
Partyfabriken (Stortorget) inkom den 4 oktober 2011. Ljudnivåmätningar från
Harrys och Partyfabriken (Tingshusgatan) inkom den 6 oktober 2011.
Miljönämndens beslut inför festivalen 2011 är överklagat av boende vid
Tingshusgatan. Länsstyrelsen har i beslut den 10 augusti 2011 avslagit
överklagandet, länsstyrelsens beslut är överklagat till Mark-och miljödomstolen.
___

Sänt till:
HessleCity

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 155
Branschredovisning
Fordon och ambulerande verksamheter 2011

Beslut
Miljönämnden lägger redovisningen till handlingarna.
Beskrivning av ärendet
Miljökontoret har gjort en branschgenomgång av fordon och ambulerande
verksamheter som hanterar livsmedel. Totalt besöktes elva verksamheter, varav en
vagn ej var i bruk. Om det fanns så kallade ”bakomlokaler” besöktes även dessa.
Det var en hög andel avvikelser. Vanligt förekommande avvikelser var brister
inom kontrollområdena rengöring och desinfektion, temperatur, infrastruktur,
lokaler och utrustning samt hantering av avfall. En vagn har stängts.
Miljökontoret har skrivit tjänsteutlåtande 2011-10-04.
___

Publiceras på hemsidan.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 156
Ekonomi
Beslut
Miljönämnden lägger till handlingarna
Budgetuppföljning 2011-10-26, samt,
Redovisning till kommunledningen 2011-09-30.
___

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 157
Personal
Beslut
Nämnden lägger till handlingarna information om
Beviljad tjänstledighet.
___

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 158
Skrivelser för kännedom
Beslut
Miljönämnden lägger till handlingarna
Redovisning 2011-10-26 över inkomna skrivelser.
___

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 159
Delegationsbeslut
Beslut
Nämnden lägger till handlingarna
Redovisning 2011-10-26 över fattade delegationsbeslut.
___

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 160
Kurser, konferenser
Beslut
Nämnden lägger till handlingarna information om
Klimatanpassa Skåne – exempel på genomförda åtgärder och arbetsmetoder.
2011-09-22. Anordnad av Tyréns AB och Länsstyrelsen i Skåne.
___

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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§ 161
Studiebesök
I samband med sammanträdet var nämnden på studiebesök på Skea gård. Glenn
Oredsson förevisade biogasanläggningen, berättade hur den är uppbyggd samt
deras framtida planer för verksamheten.

Miljönämnden
Justering

Utdraget bestyrkes
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