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§ 46

Val av justerare samt tid för justering

Beslut
Miljönämnden beslutar

Justerare

att

lägga till ärende om Flyinge 22:40 som punkt två i
dagordningen,

att

som justerare utse Lars Siljebratt (V) med Christina Zoric
Persson (L) som ersättare samt att fastställa tid och datum för
justering till den 16 juni 2020 klockan 08.00.
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§ 47

Masshantering på Flyinge 22:40

Dnr MN 2020/0031

Yrkanden
Gustav Lundblad (KD) yrkar, med instämmande av Urban Nilsson
(SD), Eleni Rezaii Liakou (S), Lars V Andersson (C), Carl von
Friesendorff (M), Christina Zoric Persson (L), Jan Froborg (FNL)
och Lars Siljebratt (V), att beslut åter får fattas under delegation i det
av Länsstyrelsen Skåne återförvisade ärendet, dnr 505-7130-2020,
avseende verksamheten på Flyinge 22.40.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

beslut åter får fattas under delegation i det av Länsstyrelsen
Skåne återförvisade ärendet, dnr 505-7130-2020, avseende
verksamheten på Flyinge 22.40.
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§ 48
Remiss - Ansökan om tillstånd för fortsatt
och ändrad verksamhet vid Lunds hetvattencentral
Dnr MN 2020/0040

Sammanfattning
Vid Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen, har Kraftringen
Energi AB ansökt om tillstånd för fortsatt och ändrad verksamhet vid
Lund Hetvattencentral (LHVC). Kraftringen vill byta ut panna 1 och 2
mot en ny pannenhet samt installera en ny rökgasrening för att möta
de hårdare begränsningsvärden som infördes i och med förordning
(2013:252) om stora förbränningsanläggningar (FSF).
Kraftringen yrkar en igångsättningstid om åtta år.
Miljöförvaltningen har synpunkter avseende ansökan och
Kraftringens yrkade villkor. Bland annat anser miljöförvaltningen att
begränsningsvärdena ska justeras.
Miljöförvaltningen föreslår miljönämnden att yttra enligt
förvaltningens tjänsteskrivelse.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2020, dnr MN
2020/0040.4 samt MR 2020.0097.4.
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolens kungörelse 2020-05-19
dnr MN 2020/0040.1 samt MR 2020.0097.3
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 28 februari 2020 dnr MR
2020.0097.2
Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolens skrivelse 2020-01-13 dnr
MR 2020-0097.1

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP) och Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.
Lars Siljebratt (V) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut
med följande tillägg:
”Att verksamhetsutövaren också bör åläggas att provta för dioxiner i
processvatten.”

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till
beslut och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Justerare
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Ordförande ställer sedan proposition på Lars Siljebratts (V)
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

yttra sig i enlighet med miljöförvaltningens tjänsteskrivelse
samt

att

verksamhetsutövaren också bör åläggas att provta för dioxiner
i processvatten.

Beslut expedieras till:
Mark- och miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 49
Yttrande om ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet för utökad djurhållning på
fastigheterna Vomb 1:3 med flera
Dnr MN 2017/0032

Sammanfattning
Anders Johansson har gett in Ansökan om tillstånd till miljöfarlig
verksamhet för utökad djurhållning på fastigheterna Vomb 1:3,
Kungsholmen 1:1 samt del av Silvåkra 1:34, i Lunds kommun.
Miljönämnden i Lunds kommun har beretts tillfälle att yttra sig över
ansökan.
Tillståndsansökan gäller en utökning av nötkreatur i befintlig
djurproduktion. Den totala djurproduktionen idag omfattar ca 682
djurenheter (DE) nötkreatur, hästar och får. Efter utökningen
kommer det maximalt enligt ansökan finnas 875 DE.
Verksamheten ligger inom känsliga områden. Den största risken med
verksamheten kan anses vara näringsläckage och slitage på känslig
miljö och därför behöver åtgärder vidtas så att områdena inte
påverkas negativt. I ansökan anges att minskning av läckage och
utsläpp görs genom att ha tillräcklig lagringskapacitet för gödsel, att
begränsa tillförsel av gödsel till vinterhagarna samt vidta åtgärder
som minimerar markslitaget vid djurens vistelse på vinterbeten.
Därutöver optimeras utfordringen med avseende på mängd och
kväve.
Inom känsliga områden behöver djur beta för att naturtyperna ska
bevaras för att gynna växt-och djurlivet.
Miljöförvaltningen föreslår att miljönämnden tillstyrker ansökan
under förutsättning att verksamheten vidtar åtgärder så att de
känsliga områden som verksamheten bedrivs inom inte påverkas
negativt.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2020-06-01, dnr MN 2017/0032.15 och MR
2017.0653.13
Länsstyrelsen Skåne remiss 2017-09-26, dnr MN 2017/0032.14 och
MR 2017.0653.12

Justerare

Utdragsbestyrkande

8 (23)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-11

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP) yrkar, med instämmande av Eleni Rezaii Liakou
(S), Lars V Andersson (C) och Carl von Friesendorff (M), bifall till
förvaltningens förslag till beslut med följande tillägg:
”För att minska riskerna för näringsläckage ska:
1. utöver det lagstadgade kravet på lagringsutrymme för stallgödsel en
plan upprättas för hur stallgödseln kan hanteras vid haveri eller
extrema väderförhållanden
2. foderstaten optimeras avseende innehåll av kväve och fosfor
3. djuren endast få vistas på hårdgjorda ytor under perioden november
- februari. Tillsynsmyndigheten ska ha möjlighet att ge dispens så att
djuren ska kunna vistas i vinterhagarna även under perioden
november - februari om vädret medger att djuren vistas där utan ökat
slitage på betesmarken.”

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till
beslut och finner att miljönämnden bifaller detsamma.
Ordförande ställer sedan proposition på Ewa Björnbergs (MP)
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

tillstyrka ansökan under förutsättning att verksamheten vidtar
åtgärder så att de känsliga områden som verksamheten bedrivs
inom inte påverkas negativt samt

att

anta miljöförvaltningens yttrande som sitt eget med följande
tillägg:
För att minska riskerna för näringsläckage ska:
1. utöver det lagstadgade kravet på lagringsutrymme för
stallgödsel en plan upprättas för hur stallgödseln kan hanteras
vid haveri eller extrema väderförhållanden
2. foderstaten optimeras avseende innehåll av kväve och fosfor
3. djuren endast få vistas på hårdgjorda ytor under perioden
november - februari. Tillsynsmyndigheten ska ha möjlighet att
ge dispens så att djuren ska kunna vistas i vinterhagarna även

Justerare
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under perioden november - februari om vädret medger att
djuren vistas där utan ökat slitage på betesmarken.
Beslut expedieras till:
Länsstyrelsen Skåne

Justerare
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§ 50
Miljönämndens delårsrapport per den 30
april 2020
Dnr MN 2020/0039

Sammanfattning
Miljönämnden redovisar i tillhörande rapport utfallet per den 30
april 2020.
Den pågående covid-19-pandemin utgör den enskilt viktigaste
händelsen för miljönämndens verksamhet under årets första tertial.
Enligt miljöbalken har miljönämnden ett särskilt tillsynsansvar vid
risk för smittspridning, vilket medfört nya arbetsuppgifter.
Pandemin, med åtföljande krishanteringsarbete, överskuggar allt
annat arbete och bedöms även påverka miljönämndens ekonomi
negativt.
De pågående och planerade bygg-och infrastrukturprojekten i
kommunen medför ökat antal tillsynsärenden för miljönämnden,
framförallt avseende buller, markföroreningar och masshantering.
Ett flertal ärenden rörande masshantering har fått stor
uppmärksamhet i massmedia och tagit oproportionellt stor del av
miljönämndens och förvaltningens resurser i anspråk.
Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt resultat på cirka - 2 miljoner
kronor per den 30 april 2020. Avvikelsen beror på lägre intäkter än
budgeterat, vilket kan förklaras med att debiteringen av de fasta
årsavgifterna för tillsynsobjekt ännu inte påbörjats. Debiteringen av
årsavgifterna var planerad till våren 2020 men flyttas fram till
hösten med anledning av covid-19-pandemin.
I dagsläget uppskattar miljönämnden lägre intäkter om cirka 0,5
miljoner kronor för helåret 2020. Prognosen är dock väldigt osäker
och kan snabbt förändras beroende på hur covid-19-pandemin
fortlöper.
Sjukfrånvaro och personalomsättning är generellt låg inom
förvaltningen. Medarbetarnas arbetssituation påverkas av den
pågående covid-19-pandemin med omprioritering av
arbetsuppgifter och nya tillsynsuppdrag.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna förvaltningens förslag
till delårsrapport för miljönämnden per den 30 april 2020.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2020-05-29 med tillhörande MN rapport 202005-29 Miljönämndens delårsrapport per den 30 april 2020, dnr MN
2020/0039.2

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

godkänna förvaltningens förslag till delårsrapport för
miljönämnden per den 30 april 2020.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 51

Remiss - Förslag till ny internhyresmodell

Dnr MN 2020/0038

Sammanfattning
Kommunstyrelsens arbetsutskott har lämnat förslag till en ny
internhyresmodell som skickas på remiss till samtliga nämnder och
styrelser i Lunds kommun. Remissvaret ska följa fastställda
frågeställningar och vara kommunkontoret tillhanda senast 30 juni.
Miljönämnden föreslås anta miljöförvaltningens yttrande som sitt
eget samt översända det till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2020-06-03, dnr MN 2020/0038.3
Kommunkontorets tjänsteskrivelse 2020-05-04, dnr KS 2018/0601,
Förslag till ny internhyresmodell för remisshantering
Förslag till ny internhyresmodell för Lunds kommun, 2020-04-03

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta miljöförvaltningens yttrande som sitt eget samt översända
det till kommunstyrelsen.

Beslut expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerare

Utdragsbestyrkande

13 (23)

Miljönämnden

Protokoll
Sammanträdesdatum

2020-06-11

§ 52
Ändring i delegationsordningen med
anledning av lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen
Dnr MN 2020/0041

Sammanfattning
Förslag har lämnats till den nya lagen (XXX:XXX) om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen. Lagen är avsedd att
möjliggöra en mer effektiv tillsyn i syfte att minska spridningen av
covid-19 på serveringsställen och avses träda i kraft den 1 juli 2020.
För det fall lagen träder i kraft innebär den ett nytt tillsynsområde
för miljönämnden. Nödvändiga ändringar behöver därför ske i nu
gällande delegationsordning i syfte att säkerställa att miljönämnden
på ett ändamålsenligt vis fullgör sina skyldigheter enligt den nya
lagen.
Ändringarna i delegationsordningen följer nuvarande systematik för
delegation till miljödirektören. Miljödirektören får rätten att fatta
samtliga beslut med stöd av den nya lagen, såvida besluten inte
förenats med vite. Beträffande viten, följer förvaltningens förslag de
beloppsgränser för delegat som framgår av nu gällande
delegationsordning. Med ambitionen om en praktiskt genomförbar
tillämpning förslår förvaltningen att miljödirektören ges en rätt att
vidaredelegera beslutanderätten.
Miljönämnden föreslås besluta att för det fall riksdagen beslutar anta
förslaget till en ny lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen i prop. 2019/20:172, ges ordföranden, eller vid
dennes förfall, vice ordföranden, rätt att fatta beslut om att bilagd
delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för lagens
ikraftträdande.
Miljönämndens kostnader för tillsynsområdet finansieras genom
statsbidrag till nämnden.

Beslutsunderlag
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 5 juni 2020, dnr MN
2020/0041.3
Förslag till ändring i delegationsordning för miljönämnden MN
2020/0041.3

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

för det fall riksdagen beslutar anta förslaget till en ny lag om
tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen i prop.
2019/20:172, ges ordföranden, eller vid dennes förfall, vice
ordföranden, rätt att fatta beslut om att bilagd
delegationsordning ska börja gälla, dock tidigast vid tiden för
lagens ikraftträdande.

Utdragsbestyrkande
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§ 53

Mätning av radon i flerbostadshus

Dnr MN 2020/0034

Sammanfattning
Radon är radioaktiv gas som bildas naturligt i berggrunden när
radium sönderfaller. Gasen finns i både mark, vatten och luft.
Långvarig exponering för höga radonhalter ökar risken för att
drabbas av lungcancer. I Lunds kommun har miljöförvaltningen
sedan slutet av 1970-talet arbetat med radon. Det har lett till många
radonmätningar, men långt ifrån alla har mätt radon i sina bostäder.
Särskilt få mätningar har utförts i flerfamiljshus.
År 2015 skickade miljöförvaltningen ut en enkät till ägare av
flerbostadshus i Lunds kommun, utifrån svaren kartlades vilka
fastigheter som löpte störst risk för att vara utsatta för hög
radonhalt. Förslag till beslut om radonmätning skickades ut till
fastighetsägare med en eller flera riskfaktorer samt de som inte
inkommit med svar på enkäten. En sammanställning av resultatet
visar att större delen av bostäder i flerbostadshus hade en radonhalt
under 50 Bq/m3. I 13 fastigheter uppmättes en radonhalt över
riktvärdet. I de fallen har radonsänkande åtgärder vidtagits och
uppföljande mätningar har gjorts.
Enkätutskick och beslut från miljöförvaltningen har visat sig vara en
effektiv metod för att få fastighetsägare att mäta radon.
Radonmätningarna har dessutom fått ett stort antal fastighetsägare
som tidigare saknade kunskap om radon att få bättre kontroll över
sina hus vilket också är positivt.
Miljöförvaltningen föreslår miljönämnden att lägga rapporten till
handlingarna.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse den 29 maj 2020 med tillhörande rapport, dnr
MN 2020/0034.1

Yrkanden
Ewa Björnberg (MP) och Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar bifall till
förvaltningens förslag till beslut.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

lägga rapporten till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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§ 54
Detaljplan för Loke 4 i Lunds kommun Samrådshandling
Dnr MN 2020/0035

Sammanfattning
Byggnadsnämnden har skickat ut detaljplan för Loke 4 för samråd.
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten för naturändamål inom
fastigheten Loke 4. Förslaget syftar även till att utreda
förutsättningarna för dagvattenhantering inom planområdet samt att
stärka riksintresset för friluftsliv genom att förbättra den allmänna
åtkomsten till Höje å.
I samband med en planerad breddning av väg E22 har en befintlig
dagvattenledning tillhörande VA SYD lokaliserats under den
tilltänkta vägsträckningen. Utloppet på dagvattenledningen kommer
i och med vägbygget att behöva flyttas. Då ingen rening eller
fördröjning sker vid utloppet till Höje å i dagsläget finns ett behov att
i samband med omlokaliseringen utreda möjligheten för detta.
Miljöförvaltningen belyser i sitt yttrande frågor om dagvatten och
buller.
Miljönämnden föreslås besluta att anta förvaltningens yttrande som
sitt eget.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse den 29 maj 2020 dnr MN 2020/0035.3 och MR
2020.1241.2.
Byggnadsnämndens remiss den 1 april 2020 innehållande
stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse, planbeskrivning och
detaljplanekarta med planbestämmelser och illustrationer samt
byggnadsnämndens beslut den 16 april 202 § 80.

Yrkanden
Eleni Rezaii Liakou (S) yrkar, med instämmande av Carl von
Friesendorff (M), Per Olsson (S), Lars Siljebratt (V), Ewa Björnberg
(MP) och Lars V Andersson (C), bifall till förvaltningens förslag till
beslut med följande tillägg:
”Dagvattenutredning som ska tas fram enligt planbeskrivningen måste
innehålla åtgärder som kan följas upp och utvärderas för att se vilka
åtgärder fungerar bäst för att uppnå en god ekologisk status i Höje å.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Dagvattenutredningen måste också ta hänsyn till 100 års regn och
klimatfaktor så att man inte riskerar att dränka nedströms liggande
områden.
För att minska belastning och öka effektivitet av dagvattenmagasinets
användning bör vi vid planering av stadens bebyggelse minska graden
av hårdgjorda ytor och hantera dagvattnet innan den når
dagvattenmagasinet.”
Urban Nilsson (SD) yrkar att planförslaget avslås tills dess att man
har utrett kostnaderna för alternativa, mer kostnadseffektiva,
alternativ.
Christina Zoric Persson (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till
beslut.
Eleni Rezaii Liakou (S), Lars V Andersson (C), Christina Zoric Persson
(L) och Lars Siljebratt (V) yrkar avslag på Urban Nilssons (SD)
avslagsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande ställer först proposition på förvaltningens förslag till
beslut och finner att miljönämnden bifaller detsamma.
Ordförande ställer sedan proposition på Eleni Rezaii Liakous (S)
tilläggsyrkande och finner att miljönämnden bifaller detsamma.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

anta förvaltningens yttrande som sitt eget med följande tillägg:
Dagvattenutredning som ska tas fram enligt planbeskrivningen
måste innehålla åtgärder som kan följas upp och utvärderas för
att se vilka åtgärder fungerar bäst för att uppnå en god
ekologisk status i Höje å.
Dagvattenutredningen måste också ta hänsyn till 100 års regn
och klimatfaktor så att man inte riskerar att dränka nedströms
liggande områden.
För att minska belastning och öka effektivitet av
dagvattenmagasinets användning bör vi vid planering av
stadens bebyggelse minska graden av hårdgjorda ytor och
hantera dagvattnet innan den når dagvattenmagasinet.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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Reservationer
Urban Nilsson (SD) reserverar sig mot beslutet, se bilaga 1.
Beslut expedieras till:
Byggnadsnämnden

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 55
Delegationsbeslut, beslut enligt av
miljönämnden lämnad delegation 2020
Dnr MN 2020/0004

Sammanfattning
Delegationsbeslut 2020-04-08 – 2020-05-20.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
delegationsbeslut avseende perioden 2020-04-08 – 2020-05-20.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2020-05-25, dnr MN 2020/0004.13.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av delegationsbeslut avseende
perioden 2020-04-08 – 2020-05-20.

Utdragsbestyrkande
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§ 56

Meddelande till miljönämnden

Dnr MN 2020/0003

Sammanfattning
Redovisning av meddelanden till miljönämnden.
Miljönämnden föreslås besluta att godkänna redovisningen av
meddelanden.

Beslutsunderlag
MN tjänsteskrivelse 2020-05-28, dnr MN 2020/0003.13.

Beslut
Miljönämnden beslutar
att

Justerare

godkänna redovisningen av meddelanden.

Utdragsbestyrkande
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§ 57

Miljödirektören informerar

Sammanfattning
Miljödirektör Björn Berséus informerar om förvaltningens arbete
under covid-19-pandemin. Miljöförvaltningen har en fortsatt god
dialog med kommunens restaurangägare och förvaltningen arbetar
just nu med att förbereda sig inför sommaren.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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§ 58
Miljönämndens ledamöter och ersättare
informerar
Sammanfattning
Ordförande Gustav Lundblad (KD) informerar miljönämnden om
SMHF:s studieresa den 9 september. Sista anmälningsdagen är den
22 augusti och eventuella intresseanmälningar om att delta ska
skickas till miljönämndens nämndsekreterare.

Justerare

Utdragsbestyrkande
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