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Dnr 2015-001308

Extra sammanträde för miljö- och hälsoskyddsnämnden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

om extra sammanträde för nämnden den 30 maj kl. 13.30 med
anledning av stadsutvecklingsprojektet och järnvägstunneln.

Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 38§.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr 2016-000033

Information, meddelande,
ledamöter och ersättare

rapporter

från

4

nämndens

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1.

ärendet utgår på nämnden.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt den 2 februari 2015 att nämndens
ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från kurser/konferenser
och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 27 §.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2015-000035

Information om inbjudningar till kurser/konferenser
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1. ärendet utgår på nämnden, då det inte kommit in några inbjudningar till
kurser/konferenser som vänder dig till nämndens ledamöter/ersättare
Beskrivning av ärendet
Ordförande Martin Bagge (MP) informerar om att det inte kommit in några
inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till nämndens
ledamöter/ersättare.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 28 §.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2016-000036

Delegeringsbeslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1.

godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och räddningsnämnden (nytt namn fr.o.m. 1 januari 2013 till Miljöoch hälsoskyddsnämnden) har överlåtet sin beslutanderätt till tjänstemän
enligt en av miljö- och räddningsnämnden antagen delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Miljö- och hälsoskyddsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat en förteckning över
delegeringsbeslut för den 16 februari – 25 mars 2016.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den4 april 2016, 29 §.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2016-000038

Intern redovisning – förvaltningen redovisar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar notera i protokollet miljö- och
hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisning av arbetsutskottets utvalda
delegeringsbeslut.
1. DB 2016-200, Dnr 2016-000278 Beslut om anmälan om grävarbeten
inom restriktionsområde 1, fastigheten Renen 13, Varbergs
kommun.
2. DB 2016-224, Dnr 2016-000216 Yttrande över Endurotävling på
Annebergsbanan, fastigheten Trönninge 21:1.
3. DB 2016-233, Dnr 2004-001933 Beslut om avgift för utfärdande av
exportintyg.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson ges möjlighet att under denna
punkt redovisa/informera nämnden i olika frågor.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott väljer ut tre
delegeringsbeslut som miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson
redovisar på nämndens sammanträde.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 30 §.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2016-000039

Meddelanden, information om beslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1.

notera i protokollet kommunfullmäktiges översända protokollutdrag 37,
45§§, samt länsstyrelsen i Hallands län översända beslut i
ärendenummer 513-2484-14 och 513-5842-15.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har översänt protokollsutdrag:
§ 37 fyllnadsval av ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden efter Olle
Hällnäs (SD). Ny ledamot är Bo Qvist (SD).
§ 45 policy för sponsring i Varbergs kommun.
Länsstyrelsen i Hallands län har översänt:
Beslut i ärendenummer 513-2484-14 Vattenskyddsområde med föreskrifter
för Sibbarps vattentäkt i Varbergs kommun.
Kungörelse i ärendenummer 513-5842-15 områdesskydd. Länsstyrelsen har
genom beslut den 9 mars 2016 upphävt tidigare beslut om skyddsområde
med föreskrifter för Björkängs respektive Tvååkers vattentäkter i Varbergs
kommun.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 31§.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-001287

Ekonomiska rapport, kvartalsrapport
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1.

godkänna den ekonomiska rapporten för 1:a kvartalet (januari till mars)
2016.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens ekonomiska rapport/kvartalsrapport för 1:a
kvartalet (januari-mars) 2016.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 32§.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
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Dnr 2016-000384

Ändring av delegationsordningen för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna revidering av
delegeringsordning till anställda enligt följande. Fet och kursiverad text
nedan markerar ny skrivning.

Plan- och bygglagen (2010:900)
Yttranden
•

Avge yttrande till byggnadsnämnd i ärende angående bygglov,
rivningslov och marklov.

•

Avge yttrande till annan kommunal nämnd i ärende angående ny eller
ändring av planer eller program samt områdesbestämmelser där
begränsat standardförfarande och standardförfarande tillämpas och
där ärendet är av mindre vikt.

•

Avge yttrande till annan kommunal nämnd över planer och
områdesbestämmelser i samband med granskning där nämnden tidigare
avgett yttrande i samrådsskedet. Ärenden tillstyrks om nämndens
synpunkter kan anses vara tillgodosedda. I de fall där nämndens krav
inte anses vara tillgodosedda ska ärendet avstyrkas.

Ordningslagen (1993:1617)
Yttranden
Yttranden till polisen
Beskrivning av ärendet
Vid årsskiftet 2014-2015 skedde ändringar i Plan- och bygglagen rörande
formerna för framtagande av detaljplaner enligt plan- och bygglagen (PBL).
De nya bestämmelserna innebär vissa förenklingar och lättade krav i syfte
att möjliggöra en snabbare och enklare hantering och därigenom främja ett
ökat bostadsbyggande i kommunerna.
Stadsbyggnadskontoret har skickat ut information om ändrade rutiner för
planhandläggning med ändrade tidslängder för yttrande. Bl.a. ändras
granskningstiden för granskning från 8 veckor till 3 veckor. Se bifogad
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2016-000384

bilaga, ”Information om ändrad rutin vid detaljplanläggning enligt plan- och
bygglagen”.
Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att det bör vara möjligt att de
frågor som nämnden har att bevaka kan få en tillräckligt god bedömning via
de nu föreslagna ändringarna av rutiner för planprocessen. Detta förutsätter
att de föreslagna ändringarna i delegeringsordning antas.
En förutsättning är dock att miljö- och hälsoskyddsnämndens och
förvaltningens synpunkter blir noggrant bemötta i de tidigare skeden i
planprocessen som stadsbyggnadskontoret lyfter fram. Stadsbyggnadskontorets handlingar som ligger till grund för planprocessen måste vara väl
genomarbetade och täcka de behov som ställs för att nämnden och
förvaltningen ska kunna yttra sig. Desto tidigare handlingarna kan tas fram
och bli kompletta desto tidigare kan man möjliggöra förutsättningar för en
god avvägning. Detta ställer höga krav på planhandlingarnas utredningar
och motiveringar i de fall där nämndens synpunkter inte blir tillgodosedda.
För att möta de föreslagna ändringarna av rutinerna krävs att vissa
justeringar genomförs av nämndens delegering till förvaltningen. Dessa
ändringar har markerats med fet och kursiverad text i bilaga 1. Där finns
även några mindre justeringar av rubriker i efterföljande stycke angående
ordningslagen (1993:1617).
Om nämndens synpunkter tillgodosetts ska delgaten tillstyrka planförslag i
granskningsyttrande. Om nämndens synpunkter inte tillgodosetts ska
delegaten avstyrka planförslag i granskningsyttrande. Om planhandlingar är
undermåliga och därmed inte möjliga att bedöma ska det bedömas och
jämställas med att nämndens synpunkter inte tillgodosetts..
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 37 §.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret, stf. Miljö- och hälsoskyddschef A Bergh
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Dnr 2016-000191

Yttrande ang. motion om att konsolidera IT-resurser.
Beslut
1.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens tillstyrker motionen snävt utifrån
nämndens eget behov. För kommunen som helhet saknar nämnden
underlag för ett ställningstagande.

Beskrivning av ärendet
Kommunledningskontoret har den 22 februari 32016 begärt yttrande från
miljö- och hälsoskyddsnämnden om motion från Olle Hällnäs (SD) om att
konsolidera IT-resurser.
Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har idag ett eget verksamhetssystem ECOS
som 2016-2017 troligtvis kommer att ersättas av ECOS 2. I övrigt används
de kommungemensamma systemen.
För support av ECOS används serviceförvaltningens IT-avdelning. Dock
krävs idag ändock en relativt stor egen IT-insats för att hantera verksamhetssystemet. Ur nämndens synvinkel finns inget egenintresse att bedriva detta
utan det kan med fördel överföras till IT-avdelningen. Detta under förutsättning att avdelningen kan leverera tillräcklig kvalité och har erforderliga
resurser.
Nämnden saknar inblick i övriga nämnders och förvaltningars IT-hantering
varför nämnden inte kan uttala sig om behovet av en utredning enligt
motionärens önskan.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 33§.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunledningskontoret

Utdragsbestyrkande
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Dnr 20016-000180

Yttrande över förslag till Cykelplan 2016-2020
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1.

nämnden har inget att erinra.

Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatuförvaltningen har begärt miljö- och hälsoskyddsnämndens
yttrande över förslag till Cykelplan 2016-2020 med diarienummer HGN
2014/041421. Syftet med cykelplanen är att redovisa en målbild för
kommunens cykelfrämjande arbete och en handlingsplan över hur målbilden
ska kunna bli verklighet både på kort och lång sikt. Satsningen görs på fyra
olika fokusområden för att kunna avgränsa de frågor som är viktigast att
satsa på för att nå uppsatta mål och kallas ”Arbete/Service”, ”Skola/Fritid”,
”Hela resan” och ”Rekreation/Turism”. I cykelplanen kombineras
beteendepåverkande åtgärder med fysisks åtgärder för att få ut största
möjliga nytta och åtgärderna planerar att genomföras under 2016-2020.
Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är positiva till förslaget som främjar både
miljö och människors hälsa. Ni bör beakta att målen i Varbergs vision 2025,
”Varberg visar vägen” går i likhet med cykelplanen. Vi har inga övriga
synpunkter.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 34§.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Hamn och gatunämnden, miljö och hälsoskyddsinspektörer D Vojsson och L Johansson.

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 44

Sammanträdesprotokoll
2016-04-18

14

Dnr 2009-000115

Yttrande över granskningshandlingar till detaljplan för
brandsstationen i Tvååker, Varbergs kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka detaljplanen för
Tvååker del av 12:66 såvida inte plankartan kompletteras med en ändrad
formulering för skydd mot ljusstörningar från brandstationens parkeringar.
Miljöoch
hälsoskyddsnämnden
föreslår
att
formuleringen
”Skyddsplantering ska finnas mot befintlig bebyggelse” i plankartan ändras
till ”Åtgärder ska vidtas så att ljusstörningar från verksamheterna inte når
omgivande bostadsbebyggelse” eller en formulering med motsvarande
innebörd.
Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag till detaljplan i den västra
delen av Tvååker, strax öster om Övrevi idrottsplats. Detaljplanens syfte är
att planlägga mark för etablering av en ny brandstation i Tvååker, lösa
dagvattenfrågan för brandstationsområdet samt bostadsområdet Stenen och
göra området för dagvattendammen tillgängligt med gångväg från
Fastarpsvägen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen yttrade sig över detaljplanens
samrådshandlingar i början 2009 och med bakgrund till vad som då var
aktuellt beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillstyrka planen.
Förslaget till detaljplan har sedan under en tid legat på is men har nu tagits
upp igen för antagande. Under våren 2015 sändes detaljplanen ut för
yttrande
gällande
utställningshandlingarna
varpå
miljöoch
hälsoskyddsnämnden tillstyrkte planen under förutsättning att skydd mot
störande strålkastarljus från brandstationens parkering till intilliggande
fastigheter anordnas.
Detaljplanen är nu i skedet för granskning igen och miljö- och
hälsoskyddsnämnden har nu fått granskningshandlingarna för yttrande innan
förslaget till detaljplan förväntas antas av byggnadsnämnden.
Enligt den miljöbedömning som har tagits fram i planprocessen bedöms
verksamheten kring brandstationen medföra viss störning i form av buller
från ökad trafik, utryckningar övningsverksamhet m.m. Dock bedöms
störningarna vara begränsade då det är en liten brandstation och
skyddsplanteringar är belägna i norr och väst. Ett genomförande av planen
bedöms inte utgöra en betydande miljöpåverkan och en miljöbedömning
anses därför inte vara nödvändig.
Justerandes sign
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Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 44 (forts)

Sammanträdesprotokoll
2016-04-18

13

Dnr 2009-000115

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i sitt tidigare yttrande i samrådsskedet
angivit att de störningar som kan uppkomma i form av buller kan anses som
begränsade på grund av brandstationens storlek och då utryckning med ljud
och ljus inte alltid sker direkt vid stationen.
Dock kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att begära att
bullerpåverkan från verksamheten utreds om klagomål skulle inkomma.
Dagvatten
Den dagvattenutredning som har tagits fram i utformandet av detaljplanen
visar att riktvärden framtagna av Miljöförvaltningen i Göteborgs Stad, kan
uppfyllas vid rening av dagvatten lett från bostadsområdet Stenen samt
området för brandstationen. Reningen sker med hjälp av en dagvattendamm
placerad söder om den planerade brandstationen. Tidigare placering av
dammen, väster om Tvååkers kanal, har ändrats sedan samrådsskedet och är
alltså tänkt att placeras där det ursprungligen var tänkt. Det anges i
dagvattenutredningen att vid beräkningen av föroreningshalter fanns det inte
möjlighet för det beräkningsverktyg som användes, StormTac, att beräkna
reduceringen av As, TBT, Bensen och TOC samt PCB-7 efter rening. Man
föreslår därför i dagvattenutredningen att provtagning efter expolatering kan
ske för att säkerställa att man klarar de givna riktvärdena för de angivna
ämnena.
Räddningstjänsten har även tidigare angett att inga brandsläckningsmedel
innehållandes Perfluoroktansulfonsyra(PFOS) kommer att användas på
fastigheten. Inga brandövningar som ställer särskilda krav på
omhändertagande av dagvatten kommer ske inom brandstationens område.
Skydd mot störande strålkastarljus
I plankartan anges att ”Skyddsplantering ska finnas mot befintlig
bebyggelse” på den del av detaljplanen där det finns risk för att störande
strålkastarljus från parkerande bilar, exempelvis vid nattliga utryckningar,
når den intilliggande bostadsbebyggelsen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
har tidigare i planens beredning påpekat att den formuleringen som har
angivits bör ändras så att man säkerställer att ljusskydd för intilliggande
bostäder finns året om.
Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i tidigare yttranden i samrådsskedet
tillstyrkt den föreslagna planen under förutsättning att skydd mot störande
strålkastarljus från brandstationens parkering till intilliggande fastigheter
anordnas.
Det har från miljö- och hälsoskyddsnämnden både i samrådsyttrandet och
vid senare tillfällen i planprocessen påpekats att en skyddsplantering inte
nödvändigtvis säkerställer att ljusskyddet fyller sin funktion året om. Det
Justerandes sign
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Dnr 2009-000115

bör beaktas att en skyddsplantering under vintertid inte har samma lövverk
eller motsvarande som under sommartiden på året vilket ger ett sämre skydd
mot störande strålkastare eller liknande.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att formuleringen inte är tillräcklig
och att de kraven för tillstyrkan av detaljplanen som nämnden har angett i
tidigare yttranden inte har bemötts. Skulle en ändring av formuleringen som
tillmötesgår miljö- och hälsoskyddsnämndens tidigare krav ske innan
antagande av detaljplanen finner nämnden det då inte längre skäligt att
avstyrka den.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 35 §.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggandskontoret, miljö- och hälsoskyddsinspektör C Lagerblad

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2015-000744

Yttrande om tillstånd för återvinningscentral, VIVAB,
fastighten Träslöv 2:1
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreslå Länsstyrelsen i
Hallands län att avvisa ansökan om tillstånd för återvinningscentral på
fastigheten Träslöv 2:1. Nämnden anser att ansökan ska kompletteras med
följande underlag för att nämnden ska kunna avge yttrande:
1.

Det behöver i ansökan anges hur man motiverar bedömningen att de
föreslagna åtgärderna för rening av dagvatten är tillräckliga. Man bör
även tydligt redovisa vilka parametrar som verksamheten förhåller sig
till, både i sin bedömning av åtgärdernas effekt och vid analys av
utgående vatten under verksamhetens driftsskede.

2.

Det behöver i ansökan framgå hur utformningen av verksamheten
kommer att se ut i så stor utsträckning att en bedömning av att de olika
åtgärderna för rening av dagvatten är tillräckliga kan göras.

3.

Bullerpåverkan på kringliggande bostadsbebyggelse från transporter till
och från verksamheten behöver utredas

Beskrivning av ärendet
Vatten och Miljö i Väst AB (Vivab) har till Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Hallands län inlämnat en ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken för återvinningscentral på fastigheten Träslöv 2:1 i Varbergs
kommun.
I ansökningshandlingarna framgår bland annat att den nu sökta
återvinningscentralen kommer att ersätta befintlig återvinningscentral vid
Östra Hamnvägen. Verksamheten omfattar bland annat sortering och
mellanlagring av avfall och farligt avfall. Man har i ansökan även utfört en
dagvattenutredning samt en bullerutredning.
VIVAB har till miljöprövningsdelegationen inkommit med kompletterande
handlingar i ärendet och Miljö- och hälsoskyddsnämnden bereds nu tillfälle
att yttra sig över ansökan.
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Bild 1: Punkt 1, Den tänkta platsen. Punkt 2, Planerad ny rondell vid
Värnamovägen. Punkt 3, Planerad ny rondell vid Österleden
Dagvatten
I ansökan anges att den nya verksamheten kommer att ge upphov till större
hårdgjorda ytor vilket medför att mer förorenat dagvatten uppstår. För att
hantera dagvattnet avser man att leda det till en dagvattendamm. Syftet med
dammen är att utjämna flöden och att tillgodose en naturlig rening av vattnet
menar man. I ansökan jämför man det dagvatten som kommer uppstå med
vägdagvatten och slutsatsen man drar är att det kan innehålla ur
miljösynpunkt icke önskvärda ämnen. De olika avfallsslagen som kommer
hanteras inom verksamheten kan innebära en viss risk för att vattnet kan
tillföras miljöfarliga substanser.
För att minimera denna risk avser man att vidta vissa åtgärder så som att
lagra farligt avfall inomhus eller för ändamålet godkända behållare på
asfalterad yta, tillgodose dagvattenbrunnarna med avstängningsmöjlighet,
leda vissa ytors avrinning via oljeavskiljare samt behandla allt dagvatten i
en damm även den med avstängningsmöjlighet. Recipienten för
dagvattenhanteringen kommer att vara Himleån vilken bedöms ha höga
biologiska värden. På grund av detta avser man att reducera utsläpp till
Himleån i möjligaste mån bland annat genom att dammen förses med dämd
utloppssanordning som kan ansamla lättflyktiga föroreningar.
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen påpekade i Länsstyrelsen i Hallands
kompletteringsremiss att dammens storlek och utformning ska förtydligas i
ansökan. Verksamheten bör även förtydliga om dammen beräknas fylla sin
funktion så som det beskrivs i ansökan.
I enlighet med de kompletteringar som begärdes in angav VIVAB att
dagvattendammen kommer att utformas så som det beskrivs i
dagvattenutredningen vilket innebär att avrinningen inte ska öka efter
exploateringen. Dammen kommer att ha en yta av 1500 m2 men eftersom
detaljprojektering inte är gjord kan detta komma att ändras. Vidare anger
man i kompletteringen att bland annat den totala mängden yta som ska
hårdgöras inte har detaljprojekteras ännu. Detta påverkar även det i sin tur
vilken dimensionering dammen behöver ha. Ett område för
omhändertagande av släckvatten kommer att avsättas inom verksamheten
men detta avser man att utforma i detaljprojekteringen.
Gällande vilka parametrar man kan analysera i utgående vatten med
avseende på föroreningshalt anger man i kompletteringen att VIVAB och
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för närvarande arbetar med
anvisningar för dagvatten. De anvisningarna, som man får förstå att
verksamheten avser följa, baseras på Göteborgs riktlinjer för utsläpp till
recipient och dagvatten. Man bedömer att de åtgärder man har föreslagit
räcker för att uppnå kraven i anvisningarna. Om miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen anser att behov för provtagning finns så är man
beredd att i samråd med tillsynsmyndigheten ta fram lämpliga parametrar
och provtagningsintervall.
Buller
I den bullerutredning som har tagits fram i ansökan har mätningar gjorts på
den befintliga verksamheten vid Östra Hamnvägen vilka har legat till grund
för de beräknar som har gjorts för den nu sökta verksamheten. De
beräkningar som har gjorts visar på att verksamheten inte kommer att
överskrida Naturvårdsverkets riktlinjer för industribuller, förutsatt att
verksamheten inte bedrivs nattetid. Resultaten visar att riktlinjerna för
maximal ljudnivå, 55 dBA, under nattetid klockan 22-06 riskerar att
överskridas. Dock anses det inte vara aktuellt att förhålla sig till då
verksamheten inte kommer att bedrivas under nattetid.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid kompletteringsremissen yttrat
sig till Länsstyrelsen i Hallands län att ansökan bör kompletteras med en
undersökning av bullerpåverkan från transporter till och från verksamheten.
Man bör då samtidigt ha klart för sig vilka transportvägar som kan komma
att bli aktuella.
Miljöprövningsdelegationen begärde då att verksamheten skulle komplettera
ansökan med vilka transportvägar som kommer att användas från och till
verksamheten, för privatfordon och tunga transporter.
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I den komplettering som verksamheten inkom med angav man att tills de
planerade förändringarna av infartsvägarna är utförda kommer tunga
transporter att ske via Björnbergsgatan. Persontrafik kommer i första hand
ske via Björnbergsgatan och Järngatan. Dock kan man inte veta vilka vägar
som besökarna kommer att men det kommer finnas skyltning till
återvinningscentralen utifrån de anvisningar som hamn- och
gatuförvaltningen har. Man påpekar vidare att vägarna är väl
dimensionerade för denna trafikökning som verksamheten bidrar till.
Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att ansökan saknar en motivering av
de bedömningar som har gjorts gällande tillräckliga åtgärder för hantering
och rening av dagvatten. Det anges i ansökan och i dess kompletteringar att
VIVAB anser att de åtgärder som föreslås kommer att räcka för att uppnå
kraven i de anvisningar som håller på att tas fram av VIVAB och miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun.
Det saknas dock underlag för den bedömning som har gjorts av VIVAB, det
har vad Miljö- och hälsoskyddsnämnden erfar inte presenterats några
parametrar av föroreningar som sökanden utgår från eller någon beräkning
av dagvattendammens reningsgrad gällande förorenande ämnen. Man
hänvisar till dokumentet ”Anvisningar för dagvatten” som håller på att tas
fram men miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det åligger den sökande
att ta fram och presentera de uppgifter som är behövliga för att en ordentlig
bedömning av den sökta verksamheten ska kunna göras. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser att de inlämnade ansökningshandlingarna inte är
tillräckligt heltäckande för att en sådan bedömning kan göras. Det ska även
noteras att det i dagvattenutredningen som är utförd för den planerade
verksamheten anges att det finns två bilagor, ”Befintlig dagvattenhantering”
och ”Föreslagen dagvattenhantering”. Dessa bilagor har miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen inte fått ta del av mer än det som står i
dagvattenutredningens huvuddokument kring befintlig och framtida
dagvattenhantering.
Vidare har Miljöprövningsdelegationen redan begärt av den sökande att
inlämna förslag på vilka parametrar som ska analyseras i utgående
dagvatten samt ge förslag på halter och intervall. Detta har dock inte gjorts
utan det hänvisas till att verksamheten och tillsynsmyndigheten ska i samråd
bestämma om detta i driftsskedet. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att
den sökande inte har uppfyllt Miljöprövningsdelegationens begäran om att
inkomma med dessa uppgifter. Det är inte tillräckligt att endast hänvisa till
ett dokument som ännu inte är färdigställt istället för att tillmötesgå
Miljöprövningsdelegationens krav på komplettering. Det är av vikt på grund
av Himleåns höga skyddsvärde att i ett eventuellt tillstånd besluta om
parametrar som verksamheten ska förhålla sig till med avseende på
föroreningshalt i utgående vatten.
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Det framkommer i kompletteringen av ansökan att detaljprojekteringen för
verksamheten ännu inte är klar vilket föranleder bland annat att
dagvattendammens yta och den totala mängden hårdgjord yta kan komma
att ändras. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det framgår i
ansökningshandlingarna att väsentliga delar av verksamheten som ska
utgöra grund för bedömningen av bland annat tillräcklig rening av dagvatten
kan komma att ändras från vad som anges. Detta betyder att de bedömningar
som görs utifrån de inlämnade ansökningshandlingarna kan i värsta fall
komma att bli inaktuella när förändringar av verksamhetens utformning
sker.
Man får således anse att ansökningshandlingarna inte är kompletta då
utformningen av verksamheten ännu är i ett sådant planeringsskede att
utformningen inte är tillräckligt utredd eller bestämd.
I ansökan om tillstånd för verksamheten framgår det inte vilken
bullerpåverkan personbilar och tunga transporter till och från
återvinningscentralen kan komma att ge upphov till. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen anser att den bullerpåverkan som den ökade
trafiken till och från området med anledning av en ny återvinningscentral
måste utredas och behandlas i ansökan. Även om man inte med säkerhet kan
säga vilka vägar privata besökare kommer att välja till och från
återvinningscentralen bör man kunna göra en uppskattning av de
fordonsrörelser som kommer att ske inom området.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att ansökan om tillstånd för
återvinningscentral på fastigheten Träslöv 2:1 inte innehåller tillräcklig
information för att en helhetsbedömning kan göras varför förvaltningen inte
kan tillstyrka beslut om tillstånd för verksamheten i dagsläget..
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 4 april 2016, 36§.
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