Miljöförvaltningen

Tjänsteskrivelse
2021-04-01

1 (3)
Diarienummer

MN 2021/0003.7
Anna Kristensen
Nämndsekreterare

Meddelanden till miljönämnden
Förslag till beslut
Miljönämnden beslutar
att

godkänna redovisningen av meddelanden.

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

Underlag för beslutet


MN tjänsteskrivelse 2021-04-01 Meddelande till
miljönämnden, dnr MN 2021/0003.7.

Ärendet
1. Lunds kommuns, Kommunfullmäktige
Protokollsutdrag 2021-03-18 § 94 avseende förbud mot att vistas i
stadsparken under siste april 2021. Dagarna kring
Valborgsmässoafton samlas vanligtvis uppemot 30 000
personer i centrala delar av Lund och Stadsparken för att ta del av
ett spontant siste aprilfirande. En stor del är inresande besökare och
studenter. Siste aprilfirandet i stadsparken är en spontan tillställning
utan specifik arrangör. Det är därmed ingen som söker tillstånd,
varför polisen inte har några rättsliga medel att förhindra firandet. I
den rådande situationen med smittspridning behöver åtgärder
vidtas för att avstyra siste aprilfirandet i stadsparken i syfte att
motverka trängsel och därmed risk för smittspridning. Sedan den 11
mars 2021 har en kommun, enligt 8 kap. 1 § förordningen (2021:8)
om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av
sjukdomen covid-19, rätt att meddela föreskrifter om förbud mot att
vistas i en park, på en badplats eller på någon annan liknande
särskilt angiven plats om det på platsen finns en påtaglig risk
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för trängsel. Kommunfullmäktige beslutar att det råder förbud för
allmänheten mot att vistas i Stadsparken i Lund, Lunds kommun,
under tiden 30 april 2021 kl. 06.00 till den 1 maj 2021 kl. 06.00, att
uppdra åt tekniska nämnden att genomföra de åtgärder som krävs
för att uppmärksamma allmänheten på förbudet så att det blir tydligt
och verkningsfullt och att vidtagna åtgärder finansieras genom
kommunstyrelsens reserverade medel för coronaåtgärder och att
uppdra åt berörda nämnder och förvaltningar att i möjligaste mån
begränsa negativ inverkan på Stadsparkscaféet och dess verksamhet.
2. Länsstyrelsen Skåne, rättsenheten
Beslut 2021-03-24 avseende överklagande av beslut om
tillsynsavgift på fastigheten Syret 8 i Lunds kommun. Miljönämnden i
Lunds kommun beslutade den 16 oktober 2020 att debitera
European Institute of Science AB en tillsynsavgift på 17 710 kr för
handläggning av anmälan avseende ny miljöfarlig verksamhet enligt
miljöbalken på fastigheten Syret 8. European Institute of Science AB
har överklagat beslutet. Länsstyrelsen avslår överklagandet.
3. Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Deldom 2021-03-23 avseende ansökan om tillstånd enl 9 kap.
miljöbalken till verksamheten vid Malmö Airport; nu fråga om
prövotidsredovisning och slutliga villkor rörande utsläpp till dag- och
spillvatten. Mark- och miljödomstolen avslutar prövotiden rörande
minskning av utsläppen dagvattnet till Fjällfotasjön från ban- och
flygplansavisning med slutgiltiga villkor samt Mark- och miljödomstolen
överlåter med stöd av 22 kap. 25 § tredje stycket miljöbalken
åt tillsynsmyndigheten att föreskriva de ytterligare skäliga villkor som
kan behövas avseende utsläppen av glykol.
4. Växjö tingsrätt, Mark- och miljödomstolen
Protokoll 2021-03-09 avseende överklagande av Länsstyrelsen i
Skåne läns beslut den 24 februari 2021 i ärende nr 505-29078-2020.
Med anledning av anmälan om anläggande av utomhusarena med
vallar och ridbanor på del av fastigheten Flyinge 22:40 i Lunds
kommun, beslutade Miljönämnden i Lunds kommun (nämnden) den
13 juli 2020 att förelägga NBMB Bygg och Fastigheter AB (bolaget)
att iaktta 17 olika försiktighetsmått och begränsningar i den aktuella
verksamheten. Beslutet överklagades till Länsstyrelsen i Skåne län
(länsstyrelsen) som i beslut den 24 februari 2021, dnr 505-290782020, upphävde nämndens beslut och förbjöd den anmälda
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verksamheten. Bolaget har nu överklagat länsstyrelsens beslut till
mark- och miljödomstolen. Mark- och miljödomstolen avvisar
bolagets yrkande om inhibition.
5. Länsstyrelse Skåne, Rättsenheten
Beslut 2021-02-24 avseende överklagande av beslut enligt
miljöbalken angående anmälan om anläggande av utomhusarena
med vallar och ridbanor på del av fastigheten Flyinge 22:40 i Lunds
kommun. Länsstyrelsen avvisar överklagandet från Pernilla Linder
Velander och Ted Velander. Länsstyrelsen upphäver miljönämndens
beslut och förbjuder den anmälda verksamheten.

Barnets bästa
En barnkonsekvensanalys har inte bedömts relevant i ärendet.

Ekonomiska konsekvenser
Förslaget medför inga ekonomiska konsekvenser.
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