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Meddelande till miljönämnden
Förslag till beslut
Miljönämnden föreslås besluta
att

godkänna redovisningen av meddelanden.

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

Underlag för beslutet


MN tjänsteskrivelse 2020-08-27, dnr MN 2020/0003.17.

Ärendet
Redovisning av meddelanden till miljönämnden:
1. Lunds kommun, kommunstyrelsen arbetsutskott
Protokollsutdrag 2020-08-24 § 271 avseende utbildning för nya
förtroendevalda i Lunds kommun. Utbildningen kommer ha sin
utgångspunkt i förhållandet mellan politiker och tjänstepersoner.
Vidare erbjuder utbildningen en sammanfattning av kommunallagen
och offentlighetsprincipen samt en genomgång av den
sammanträdesteknik som används inom kommunpolitiken.
Erbjudandet om utbildning för förtroendevalda i Lunds kommun
riktar sig i första hand till nya presidialer och i andra hand till
nyvalda politiker. Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att
erbjuda nya presidialer samt nya förtroendevalda i Lunds kommun
utbildning enligt förslaget i kommunkontorets tjänsteskrivelse,
daterad 2020-08-14.
2. Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten
Delbeslut 2020-08-21 avseende överklagande av beslut enligt
miljöbalken rörande anmälan om anläggande av utomhusarena med
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vallar och ridbanor på del av fastigheten Flyinge 22:40 i Lunds
kommun; nu fråga om interimistiskt beslut. Miljönämnden i Lunds
kommun (nämnden) beslutade per delegation (dnr 2018.1241.39)
den 13 juli 2020 (det nu överklagade beslutet) att, i anledning av en
anmälan, förelägga NBMB Bygg och Fastigheter AB (org.nr. 5591704712) att iaktta vissa försiktighetsmått och begränsningar i anmäld
verksamhet på del av rubricerad fastighet. Miljönämnden i Lunds
kommun (nämnden) beslutade per delegation (dnr 2018.1241.46)
den 30 juli 2020 att länsstyrelsens interimistiska förordnande av den
16 april 2020 (i ärende dnr 505-7130-2020 m.fl.) ska upphöra att
gälla. Nämnden beslutade i samband därmed att beslutet ifråga ska
gälla omedelbart även om det överklagas. Mark- och miljödomstolen
vid Växjö tingsrätt (mark- och miljödomstolen) har, efter
verksamhetsutövarens överklagande av länsstyrelsens delbeslut av
den 13 augusti 2020, den 19 augusti 2020 i dom i mål nr M 3903-20
upphävt det ovan nämnda delbeslutet. Nämndens beslut av den 13
juli 2020 (dnr 2018.1241.39) har överklagats av de klagande som
upptagits i sändlistan nedan. Klagandena har, som det får förstås,
yrkat att beslutet ska upphävas. De har också yrkat att beslutet att
tillåta tillförsel av schaktmassor till rubricerad fastighet ska
inhiberas (dvs. tillsvidare inte ska gälla). De har även yrkat att ett
interimistiskt stopp för tillförsel av massor till fastigheten ifråga
förordnas under den tid som länsstyrelsen handlägger ärendet.
Länsstyrelsen avslår yrkandet om att länsstyrelsen interimistiskt ska
förordna om ett interimistiskt stopp för tillförsel av massor till
fastigheten Flyinge 22:40 i Lunds kommun under den tid som
länsstyrelsen handlägger det aktuella ärendet (dnr 29078-2020).
Beslutet kan överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö
tingsrätt.
Dnr MR 2018.1241.57
3. Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten
Beslut 2020-08-21 avseende överklagande av beslut enligt
miljöbalken om upphävande av länsstyrelsens interimistiska beslut
om förbud att tillföra avfallsmassor till fastigheten Flyinge 22:40 i
Lunds kommun. Miljönämnden i Lunds kommun (nämnden)
beslutade per delegation (dnr 2018.1241.46) den 30 juli 2020 att
länsstyrelsens interimistiska förordnande av den 16 april 2020 (i
ärende dnr 505-7130-2020 m.fl.) ska upphöra att gälla. Nämnden
beslutade i samband därmed att beslutet ifråga ska gälla omedelbart
även om det överklagas. Beslutet har överklagats av de klagande som
upptagits i sändlistan nedan. Klagandena har, som det får förstås,
yrkat att beslutet ska upphävas. De har också yrkat att besluten att
tillåta tillförsel av schaktmassor till rubricerad fastighet ska
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inhiberas (dvs. tillsvidare inte ska gälla). De har även yrkat att ett
interimistiskt stopp för tillförsel av massor till fastigheten ifråga
förordnas under den tid som länsstyrelsen handlägger ärendet.
Länsstyrelsen beslutade den 13 augusti 2020 (i ärende 505-302582020) att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Markoch miljödomstolen vid Växjö tingsrätt (mark- och miljödomstolen)
har, efter verksamhetsutövarens överklagande av länsstyrelsens
delbeslut av den 13 augusti 2020, den 19 augusti 2020 i dom i mål nr
M 3903-20 upphävt det nämnda delbeslutet. Länsstyrelsen
undanröjer det överklagade beslutet. Beslutet kan överklagas hos
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt
Dnr MR 2018.1241.56
4. Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Dom 2020-08-19 avseende överklagat beslut, Länsstyrelsen i Skåne
läns beslut den 13 augusti 2020 i ärende nr 505-30258-2020. Beslut
om upphävande av interimistiskt förbud att tillföra avfallsmassor till
fastigheten Flyinge 22:40 - nu fråga om inhibition, Lunds kommun.
Mark- och miljödomstolen upphäver det överklagade beslutet. Detta
beslut kan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen.
Dnr MR 2018.1241.55
5. Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten
Delbeslut 2020-08-13 avseende överklagande av beslut enligt
miljöbalken om upphävande av länsstyrelsen interimistiska beslut
om förbud att tillföra avfallsmassor till fastigheten Flyinge 22:40 i
Lunds kommun; nu fråga om inhibition. Länsstyrelsen beslutade den
26 juni 2020 i ärende dnr 505-12176-2020 m.fl. att upphäva de
överklagade besluten om att begäran om tillsyn inte föranledde
några särskilda åtgärder utöver den tillsyn som redan sker för
verksamheten på rubricerad fastighet, och visade ärendena åter till
nämnden för fortsatt handläggning i enlighet med skälen i beslutet.
Enligt nämnda beslut skulle vad länsstyrelsen förordnat
interimistiskt i beslut den 16 april 2020 fortsatt gälla till dess
miljönämnden beslutar annat. Miljönämnden i Lunds kommun
(nämnden) beslutade per delegation (dnr 2018.1241.46) den 30 juli
2020 att länsstyrelsens interimistiska förordnande av den 16 april
2020 (i ärende dnr 505-12176-2020 m.fl.) – med innebörd att, med
omedelbar verkan, några ytterligare avfallsmassor inte får tillföras
fastigheten Flyinge 22:40 i Lunds kommun till dess länsstyrelsen
beslutar annat – ska upphöra att gälla. Nämnden beslutade i
samband därmed att beslutet ifråga ska gälla omedelbart även om
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det överklagas. Nämndens beslut per den 30 juli 2020 (dnr
2018.1241.46) har överklagats av de klagande som har upptagits i
sändlistan nedan. Klagandena har, som det får förstås, yrkat att
beslutet ska upphävas. De har också yrkat att beslutet att tillåta
tillförsel av schaktmassor till rubricerad fastighet ska inhiberas (dvs.
tillsvidare inte ska gälla). De har även yrkat att ett interimistiskt
stopp för tillförsel av massor till fastigheten ifråga förordnas under
den tid som länsstyrelsen handlägger ärendet.
Nämnden har vid rättidsprövning av överklagandet anfört att
nämnden anser att överklagandet inte tillför ärendet något som
föranleder nämnden att ompröva sitt beslut. Länsstyrelsen beslutar
att det överklagade beslutet tills vidare inte ska gälla. Beslutet kan
överklagas hos Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt
Dnr MR 2018.1241.52
6. Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Deldom 2020-07-08 avseende ansökan om tillstånd enl 9 kap.
miljöbalken vid Malmö Airport; nu fråga om förlängd prövotid. Markoch miljödomstolen förlänger prövotiden beslutad i deldom den 24
september 2018 i mål M 1452-12 om slutliga villkor för utsläpp av
kadmium till spillvattennätet. Prövotidsutredningen ska i denna del
ges in till mark- och miljödomstolen senast den 1 juli 2021. Beslutet
kan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen.
Dnr MN 2013/0012. Och MR 2012.2252.
7. Länsstyrelsen Skåne, Rättsenheten
Beslut 2020-06-26 avseende överklagande av beslut enligt
miljöbalken avseende del av fastigheten Flyinge 22:40, Lunds
kommun Miljönämnden i Lunds kommun (”nämnden”) beslutade
den 12 juli 2018 (delegationsbeslut, dnr 2018.1241.19) att, med
anledning av inkommen anmälan om anläggande av vallar med
ridväg m.m. på rubricerad fastighet, förelägga Nedeljko Bodulica att
iaktta ett antal försiktighetsmått. Försiktighetsmåtten har av
nämnden i beslut från den 5 april 2019 överförts till att gälla mot
NBMB Bygg och Fastigheter AB. Beslutet överklagades av bl.a. de
klagande som upptagits i sändlistan nedan och överklagandena har
hanterats av länsstyrelsen i ärende med dnr 505-7130-2020.
Länsstyrelsen beslutade den 16 april 2020 att upphäva nämndens
beslut i anmälningsärendet och återförvisa ärendet till nämnden för
fortsatt handläggning. Skälen till länsstyrelsens beslut var
sammanfattningsvis att underlaget i anmälningsärendet varit
otillräckligt för bedömningen vilken mängd avfallsmassor som varit
nödvändiga att tillföra fastigheten för de anmälda anläggningarnas
funktion, och att det därmed inte varit möjligt för nämnden att
bedöma att det rört sig om ett anläggningsändamål enligt 29 kap. 35
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§ miljöprövningsförordningen (2013:251). Efter att klagomål riktats
mot den pågående verksamheten på Flyinge 22:40 beslutade
nämnden den 27 februari respektive den 6 mars 2020 i separata
delegationsbeslut riktade till respektive anmälare att deras begäran
om tillsyn inte föranledde några särskilda åtgärder utöver den tillsyn
som redan sker för verksamheten på fastigheten och ärendena
avslutades. Respektive beslut har överklagats. Länsstyrelsen
upphäver de överklagade besluten och visar ärendena åter till
miljönämnden i Lunds kommun för fortsatt handläggning i enlighet
med skälen för detta beslut. Vad länsstyrelsen förordnat
interimistiskt i beslut den 16 april 2020 ska fortsatt gälla till dess
miljönämnden beslutar annat. Beslutet kan överklagas hos Mark- och
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt.
Dnr MR 2020.0004.62
8. Lunds kommun, kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2020-06-16—17 § 189 avseende plan för
genomförande av delaktighet för alla. Kommunfullmäktige beslutade
den 11 juni 2014 att anta förslag till Delaktighet för alla, plan för
delaktighet och jämlikhet för personer med funktionsnedsättningar i
Lunds kommun. Till planen finns idag en handlingsplan. Kommunala
funktionshinderrådet har tagit initiativ till att utarbeta en ny
handlingsplan vid sitt sammanträde den 6 december 2016. Ett förslag till
handlingsplan har varit på remiss för yttrande hos nämnder och styrelser
samt kommunala funktionshinderrådet och kommunala pensionärsrådet.
Kommunala funktionshinderrådet har även diskuterat förslaget efter
remiss bearbetning. Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutade i februari
2019 att återremittera ärendet till kommunkontoret med uppdrag att
beakta synpunkterna i skrivelse från funktionshinderorganisationerna.
Kommunfullmäktige beslutar att anta handlingsplanen för 2020-2022.
9. Lunds kommun, kommunstyrelsen
Protokollsutdrag 2020-06-10 § 214 avseende införandet av M365
och Teams i Lunds kommun. För att öka den digitala
transformationstakten i kommunens verksamheter behövs nya
digitala verktyg som skapar förutsättningar för samarbete, snabbare
kommunikation samt ökad effektivitet och innovationsförmåga.
Genom att införa Microsofts nya framtidsorienterade IT-miljö
(M365) kan kommunens medarbetare och förtroendevalda arbeta på
nya smarta sätt och Lunds kommun kan genom att erbjuda en
flexibel arbetsplats bli en attraktivare, modernare arbetsgivare. Då
den rådande situationen kring Covid-19 pandemin riskerar att bli
utdragen blir dessa behov än mer kritiska. Kommunstyrelsen
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beslutar att införa M365 i Lunds kommun, att avsätta 3 miljoner
kronor år 2020 samt 1 miljon kronor år 2021 för att finansiera
utveckling och etablering av M365, att finansiering sker via
kommunstyrelsens reserverade medel för 2020 samt inom befintlig
ram 2021 och att den årliga kostnaden för licenser, förvaltning och
fortsatt utveckling av en framtidsorienterad digital arbetsplats
genom M365 finansieras inom nämndernas tilldelade ramar från
2020 och framåt.
10. Lunds kommun, servicenämnden
Beslut 2020-06-03 § 45 avseende kommungemensam
lokalvårdsstandard i Lunds kommun. I Lunds kommun utförs
lokalvård av flertalet olika aktörer. Det finns
idag ingen gemensam standard för hur lokalvård ska utföras i
kommunens lokaler. För att kunna ställa krav och följa upp
lokalvårdsutförandet på ett bra sätt krävs en god kompetens inom
området. Servicenämnden har lyft en önskan om en
lokalvårdsstandard för de olika lokaltyperna och ytskikten inom
kommunen, och föreslår en utredning av en sådan standard. Genom
en kommungemensam lokalvårdsstandard ser serviceförvaltningen
en stor möjlighet att hålla en bra lokalvårdsnivå för god livslängd på
ytskikt, liksom säkerställa ett utförande som följer exempelvis
miljöförvaltningens riktlinjer och LundaEko. Servicenämnden
beslutar att servicenämnden föreslår Kommunstyrelsen att beställa
en utredning gällande kommungemensam lokalvårdsstandard i
enlighet med vad som framgår av serviceförvaltningens
tjänsteskrivelse daterad 2020-05-27.
11. Växjö tingsrätt, mark- och miljödomstolen
Dom 2020-06-03 avseende utdömande av vite. Mark- och
miljödomstolen förpliktar Örestadsbilvårdscenter i Malmö AB att till
staten utbetala ett vite på 50 000 kr. Beslutet kan överklagas hos
Mark- och miljööverdomstolen.
Dnr MR 2019.2184.15
12. Lunds kommun, miljönämnden
Månadsrapport 2020-05-31. Miljönämnden uppvisar ett ekonomiskt
resultat på cirka - 2,6 miljoner kronor per den 31 maj 2020.
Avvikelsen beror på lägre intäkter än budgeterat, vilket kan förklaras
med att debiteringen av de fasta årsavgifterna för tillsynsobjekt ännu
inte har påbörjats. Debiteringen av de fasta årsavgifterna var
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planerad till våren 2020 men kommer ske först till hösten med
anledning av covid-19-pandemin. Miljönämnden ser en betydande
risk för att årets intäkter, i form av årsavgifter, blir lägre än
budgeterat till följd av pandemin. I dagsläget uppskattar
miljönämnden förlorade intäkter om cirka 0,5 miljoner kronor,
motsvarande cirka 20 % av de privata livsmedelsverksamheterna.
Miljönämnden vill dock poängtera att detta är en väldigt osäker
prognos som snabbt kan förändras beroende på hur pandemin
utvecklas.
Dnr MN 2020/0030.3
13. Segeåns Vattendragsförbund och Vattenråd
Protokoll från årsstämma 2020.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys bedöms inte vara aktuell i ärendet.

Björn Berséus
Miljödirektör

Anna Kristensen
Nämndsekreterare

