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Plats och tid
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Information, meddelande,
ledamöter och ersättare

rapporter

från

3

nämndens

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

notera Kjell-Erik Karlsson (V) information från demokratiforum i
Varberg.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och räddningsnämnden beslöt den 31 januari 2011 att nämndens
ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från kurser/konferenser
och uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden.
Kjell-Erik Karlsson (V) har deltagit i Demokratiforum på PS-skrivares
skola.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 106.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 103

Sammanträdesprotokoll
2014-12-15
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Dnr 2014-000221

Information om inbjudningar till kurser/konferenser
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− ärendet utgår på nämndens sammanträde då det inte kommit in några
inbjudningar som vänder sig till nämndens ledamöter och ersättare.
Beskrivning av ärendet
Ordförande Lilith Rosén (KD) 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 1 december 2014 § 107.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 104

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2014-000222

Delegeringsbeslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.
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 skall 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 oktober t.o.m. den 25 november 2014.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 108. Beslut:
notera redovisningen av delegeringsbesluten.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2014-000224

Intern redovisning – förvaltningen redovisar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera i protokollet att miljö- och hälsoskyddschef Stefan Anderssons på
nämndens sammanträde den 15 december redovisade följande
delegeringsbeslut: 2014-959, (dnr 2014-001027) Anmälan om
användning av avfall vid anläggningsändamål. 2014-1029, (dnr 2014001441) Anmälan enl. § 28 om miljöfarlig verksamhet, infiltration i
förorenat grundvatten. 2014-1131, (dnr 2014-001388) Anmälan om
lågfrekvent buller inom Lorensberg 19.
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 1 december 2014 §109.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 106
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Dnr 2014-000223
2014-001390, 2014-001010
2014-000105

Meddelanden, information om beslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera skrivelsen från naturskyddsföreningen, protokollsutdrag § 214
från kommunstyrelsen samt underrättelsen från Länsstyrelsen i Hallands
län i protokollet.
Beskrivning av ärendet
Skrivelse från naturskyddsföreningen ang. planerad omorganisation på
samhällsutvecklingskontoret.
Kommunstyrelsen har översänt protokollsutdrag § 214:
− Begäran att få ta resultatfond i anspråk för internt kvalitetsarbete (svar
på nämndens beslut från den 16 september § 71). Beslut: MHN får ta i
anspråk 300 tkr för 2014 och 400 tkr år 2015 av nämndens resultatfond
för internt kvalitetsarbete samt att innan beslut om val av system fattas,
ska förankring ske med KSAU.
Länsstyrelsen i Hallands län har översänt underrättelse ärendenr:
− 513-7274-14: Överklagan av vattenskyddsområde med föreskrifter för
Kungsäters vattentäkt i Varbergs kommun. Länsstyrelsen konstaterar att
överklagandet har kommit in i rätt tid. Överklagandet ger inte anledning
till omprövning av beslutet. Överklagandet och handlingarna i ärendet
översänds till regeringen för prövning.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 110.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 107

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2014-000224

Målredovisning
verksamhetsredovisning
Kommunstyrelsen

m.m.

till

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera redovisningen i protokollet.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i uppdrag att till den 16 december
2014 lämna in målredovisning, strategiuppföljning.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 111.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunstyrelsen, ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 108

Sammanträdesprotokoll
2014-12-15
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Dnr 2013-000360

"Tyck om Varberg" redovisning
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− godkänna redovisningen av ”Tyck om Varberg”.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige i Varbergs kommun har beslutat att medborgarna skall
kunna lämna synpunkter ”Tyck om Varberg”. Synpunkterna som har
kommit in till respektive förvaltning skall sedan redovisas till nämnden samt
ingå i årsredovisningen.
Antal inkomna synpunkter (t.o.m. 20 november 2014) är fyra stycken.
1. Synpunkt att det borde finnas en bra lösning på att samla in
rundbalplast.
2. Fråga om det är tillåtet att pumpa upp vatten ur egen brunn och
släppa ut det på vägen.
3. Fråga från boende på Sveagatan varför kommunen har planterat
allergiframkallande björkar utanför sovrumsfönster.
4. Fråga har Varberg blivit en bullerkommun? Klagomål gäller
flygplansbuller och asfaltsbeläggning. (har skickat över till Hamnoch gatuförvaltningen)
Frågor 1-3 har behandlats/besvarats av handläggare.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 112.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 109

Sammanträdesprotokoll
2014-12-15
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Dnr 2013-000401

Tillsynsplan 2015
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

godkänna tillsynsplanen för 2015.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antog preliminär tillsynsplan för 2015 den
8 september 2014 § 75.
Miljöbalken och dess förordningar trädde i kraft den 1 januari 1999. I förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ställdes bl.a. kravet att de operativa
tillsynsmyndigheterna, som miljö- och hälsoskyddsnämnden, skulle göra en
utredning om tillsynsbehovet inom sina ansvarsområden. Enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) är kommunen skyldig att;
1.

Föra register över de verksamheter som fordrar återkommande
tillsyn.

2.

Varje verksamhetsår upprätta tillsynsplan.

3.

Årligen uppdatera utredningen om tillsynsbehovet.

4.

Följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.

5.

Avsätta tillräckliga resurser och ha personal med tillräcklig
kompetens för tillsynsarbetet.

Nämnden behandlar alla sina verksamhetsområden såsom miljöbalken
kräver att miljöområdet hanteras d.v.s. uppföljning, utvärdering av
verksamheten, vilket tillsynsbehov som finns, vilka resurser och vilken
kompetens som nämnden förfogar över.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 113.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige, ekonomikontoret
Miljö- och hälsoskyddschef S Andersson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 110

Sammanträdesprotokoll
2014-12-15
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Dnr 2003-000706

Intern kontrollplan 2015
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

anta den interna kontrollplanen för 2015.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är enligt kommunallagen ansvarig för den interna
kontrollen. I kommunallagens 6 kap. står följande:

1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och
sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är
medlem i. Lag (2009:48).
7 § Nämnderna skall var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
De skall också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med
stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag
(1999:621).
En plan för hur den interna kontrollen ska hanteras är ett viktigt
ledningsverktyg
för
såväl
den
politiska
ledningen
som
tjänstemannaorganisationens.
Intern kontroll i praktiken
En viktig del in den interna kontrollen är att skapa ändamålsenliga och väl
dokumenterade system och rutiner. Organisationen blir då mindre sårbar vid
personalförändringar. Redovisning och övrig information ska vara
rättvisande eller tillförlitlig annars kan detta få negativa följder genom att de
beslut som fattas riskerar att bli felaktiga. En grundförutsättning för en
effektiv verksamhet, d v s måluppfyllelse, är att säkerställa att lagar, policys,
reglementen mm följs. Kommunens tillgångar ska skyddas mot förluster
eller förstörelse och allvarliga fel upptäckas och elimineras. Med en god
intern kontroll undviks ofta oavsiktliga fel. De avsiktliga kräver mer
sofistikerade kontroller och en väl strukturerad ansvars- och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 110 (forts)

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2003-000706

befogenhetsfördelning. Viktiga verktyg är exempelvis reglemente, intern
arbetsordning, delegeringsförteckning och intern kontrollplan.
Det är förvaltningschefens ansvar att bistå nämnden med att ta fram tydligt
och begripligt underlag så att god intern kontroll kan upprätthållas. Brister i
den interna kontrollen skall skyndsamt påtalas för nämnden så att åtgärder
kan vidtas.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 114.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet, ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 111

Sammanträdesprotokoll
2014-12-15
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Dnr 2005-001838

Riktlinjer handläggning detaljplaner
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− anta miljö- och hälsoskyddsförvaltningens uppdaterade förslag till
riktlinjer för handläggning av detaljplaner.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens plangrupp har uppdaterat riktlinjerna
för handläggning av detaljplaner.
Riktlinjerna omfattar handläggningsrutiner och en sammanfattning av miljöoch hälsoskyddsnämndens kompetensområden. En kortfattad bakgrund över
planförfarandet och aktuell delegationsordning finns också med.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska yttra sig över det egna
kompetensområdet, gärna med hänvisning till riktvärden, lagstöd, egna
riktlinjer, m.m. Följande områden bedöms direkt eller indirekt falla under
nämndens kompetensområde:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Miljökvalitetsmål
Miljökvalitetsnormer
Vattendirektivet
Miljöbedömningar
Miljökonsekvensbeskrivningar
Skyddsavstånd
Trafikbuller
Vatten och avlopp
Dagvatten
Radon
Förorenad mark
Områdesskydd
Vibrationer, stormljud, strålning, psykisk oro

Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 116.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 112

Sammanträdesprotokoll
2014-12-15
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Dnr 2014-001354

Föreläggande angående åtgärder mot råttor på xxxxxxxxxx,
Varbergs kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga fastighetsägaren
xxxxxxxxxxxxxx med personnummer xxxxxxxx, att förebygga olägenhet
för människors hälsa genom att senast fyra veckor efter att xxxxxxx har
mottagit föreläggandet:
1 meddela Miljö och hälsoskyddsnämnden vilket certifierat företag
inom skadedjursbekämpning som du har tagit kontakt med för
bedömning av förekomsten av råttor,
2 redovisa dokumentation från detta företag som visar resultatet av
deras bedömning och vilka åtgärder som du av dem rekommenderas
att göra för att bli av med råttorna, och
3 ordna så att Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får möjlighet att
inspektera förhållandena avseende råttor på din fastighet med adress
xxxxxxxxx.
Föreläggandet förenas med ett vite på 3 000 kronor för vardera av punkterna
1, 2 och 3 som inte uppfylls i sin helhet.
Beslutet har fattats med stöd av miljöbalken kap. 9:1, 3, 9 §§, kap. 26:1, 9,
14, 19, 21-22 §§ och med hänvisning till:
− kap. 2:1-3 §§ i miljöbalken,
− 34 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd, och
− 3-4 §§ i lagen om viten.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bestämmer med stöd av 26 kap. 26 § i
miljöbalken att beslutet i punkt 1-3 ska gälla även om det överklagas. Om
beslutet överklagas kan Länsstyrelsen på begäran av den klagande inhibera
att det ska gälla omedelbart.
Beskrivning av ärendet
Klagomål på förekomst av råttor på fastigheten med adress xxxxxx kom till
miljö- och hälsoskyddasförvaltningen (MHF) den 23 oktober 2014.
Klagande var ägaren till grannfastigheten vars hyresgäster hade observerat
råttor på xxxxxxxxx. MHF har även sett bilder tagna på råttor.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2014-001354

Sedan klagomålet har du xxxxxxxx och jag haft flera kontakter via brev och
xxxxxxx, har också besökt oss här på kontoret. Den klagande
fastighetsägaren har kontaktat MHF igen och meddelat att råttor nu setts
även på den fastigheten och deras skadedjursbekämpare är inkopplad. Var
dessa råttor kommer från är förstås svårt att säga.
Vi har den 3 december registrerat att vi fått in en redogörelse från dig för
vilka åtgärder som har vidtagits och där du nämner att ett skadedjursföretag
har kontaktats. Trots påstötningar har du ännu inte redovisat vilket
skadedjursföretag som anlitats och vad den kontakten har gett. MHF har
heller inte fått möjlighet att inspektera förhållandena på xxxxxxx.
Bedömning
För att vi ska kunna fullfölja vårt uppdrag att kontrollera att du som
fastighetsägare tar ditt ansvar enligt miljöbalken, behöver vi få in ytterligare
uppgifter och därav detta föreläggande.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 116.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Fastighetsägare xxxxxxxxxxxxxxxxxx, Varberg
Hälsoskyddsinspektör M Rosén
Bilaga hur man överklagar till Länsstyrelsen i Hallands län. (Länsstyrelsen i Hallands län,
301 86 Halmstad).

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 113

Sammanträdesprotokoll
2014-12-15
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2002-000461

Förbud för konstsnöproduktion
Knutsböke 1:12, Varbergs kommun

Åkulla

Skidallians,

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förbjuda Åkulla Skidallians,
org. nr. 849600-7512, att bedriva produktion av konstsnö på parkeringsplatsen på fastigheten Knutsböke 1:12 från och med 1 november 2015.
Beslutet förenas med ett löpande vite på 10 000 kr för varje tillfälle som
miljö- och hälsoskyddsnämnden kan konstatera att föreläggandet inte är till
fullo uppfyllt, dock högst en gång per kalendermånad.
Beslutet har fattats med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (1998:808)
samt 4 § Lagen om vite (1985:206).
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade 14 april 2014 om
försiktighetsmått för Åkulla Skidallians konstsnötillverkning på fastigheten
Knutsböke 1:12.
Beslutet föranledes av klagomål som inkommit till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen från fastighetsägare till Knutsböke 1:11, med
avseende på bullerstörningar och snödrift från konstsnöproduktionen.
Åkulla Skidallians har undersökt möjligheterna att flytta konstsnöproduktionen till annan alternativ plats och har kommit fram till en
annan plats på fastigheten Knutsböke 1:12 där verksamheten menar på att
olägenheter inte borde uppstå.
Åkulla Skidallians inkom 15 september 2014 till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen med en förfrågan om beviljat undantag från de
beslutade försiktighetsmåtten i delegationsbeslut 2014-337 för skidsäsongen
vintern 2014 och våren 2015.
I förfrågan angavs att Byggnadsnämnden har givit positivt förhandsbesked
för den nya produktionsplatsen och tillhörande servicebyggnad. Dock
bedöms att bygglovet vid normal handläggning kan vara klart tidigast i
slutet av november 2014.
Det kommer då att vara försent för upphandling och uppförande av den nya
produktionsplatsen inför skidsäsongen 2014-2015. Uppförandet av den nya
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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2002-000461

produktionsplatsen beräknas kunna påbörjas sommaren 2015 och stå klar 1
november samma år.
Åkulla Skidallians angav även att de försiktighetsmått som är beslutade för
snöproduktionen på fastigheten i vissa delar inte kommer att kunna
uppfyllas.
Vid beviljat undantag från de beslutade försiktighetsmåtten skulle Åkulla
Skidallians dock begränsa olägenheterna så mycket som möjligt. Framförallt
anges i förfrågan att snökanonerna inte kommer att luftas under nattetid.
Man har vid komplettering av ansökan om undantag angett att Åkulla
Skidallians har beslutat att införskaffa en ny kompressorutrustning till
snöproduktionen som kommer att eliminera de störande ljudstötarna som
uppkommer vid luftning av utrustningen.
Vid samtal med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 15 oktober 2014
meddelades att Åkulla Skidallians kommer att beställa kompressorn så att
den kan användas inför skidsäsongen 2014-2015.
Yttrande
Fastighetsägaren till Knutsböke 1:11 som inkom med klagomål på
konstproduktionen har getts tillfälle att yttra sig över ansökan.
I yttrandet som inkom till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen 2014-10-08
angavs att fastighetsägaren inte tycker att ett undantag från
försiktighetsmåtten är rimligt och att det har funnits gott om tid för
förberedelse till att anordna en ny produktionsplats.
Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att då Åkulla Skidallians har
angett att de inte kan uppfylla delegationsbeslut 2014-337 tvingas
myndigheten besluta om förbud förenat med vite för snöproduktionen på
parkeringen till Åkulla Friluftsgård, fastigheten Knutsböke 1:12.
Storleken på vitesbeloppet, 10 000 kr per överträdelse och månad, anses
som skäligt med hänsyn till de omständigheter som föreligger.
Då förflyttningen av konstsnöproduktionen till annan plats inte kan ske inför
skidsäsongen 2014-2015 på grund av yttre omständigheter som Åkulla
Skidallians inte helt rår över såsom ansökan om bygglov, upphandling av
entreprenörer och uppförandet på den nya platsen bedömer miljö- och
hälsoskyddsnämnden att förbudet ska gälla från och med 2015-11-01.
Åkulla Skidallians anger att ljudolägenheterna som uppkommer kommer att
begränsas med hjälp av en ny kompressor till produktionen vilken
eliminerar de störande luftstötar som uppkommer vid luftning av
utrustningen. Verksamheten anger vidare att olägenheterna som uppkommer
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från snöproduktionen i övrigt kommer att begränsas i så stor utsträckning
som möjligt.
Med beaktande av ovanstående anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att
det är skäligt avvägt att besluta om förbud förenat med vite för
konstsnöproduktionen. Det är även skäligt tidsavvägt att förbudet ska gälla
från och med 1 november 2015.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 117.

Prot. utdrag:
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Åkulla Skidallians, Skogsvägen 3, 432 64 Bua,
Bilaga hur man överklagar till Länsstyrelsen i Hallands län. (Länsstyrelsen i Hallands län,
301 86 Halmstad).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,
Miljöskyddsinspektör C Lagerblad

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 114

Sammanträdesprotokoll
2014-12-15

19

Dnr 2013-001264

Ansökan om tillstånd enl. miljöbalken om nyetablering av
förbränningsanläggning, häst och smådjurskremering,
Nackhälle 3:8 i Varbergs kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande yttrande med
anledning av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till nyetablering av
förbränningsanläggning för hela djurkroppar av hästar och smådjur
(kremering) på fastigheten Nackhälle 3:8.
Nämnden tillstyrker att tillstånd ges till verksamheten enligt ansökan på den
plats som bolaget föreslår under förutsättningar att Länsstyrelsen lämnar
utredningsvillkor gällande skorstenshöjd, askspridning och avloppsanläggning. Miljöbalken förordar en samlad prövning av hela verksamheten
inklusive verksamhetens avloppsanläggning. Skorstenshöjden, avloppsanläggningen och villkor för accepterad mängd askspridning kan i
tillståndsbeslutet delegeras till tillsynsmyndigheten att avgöra under
förutsättning att spridningsmeteorologisk studie, utredning av askspridning
utförs och att handlingarna gällande avloppsanläggningen kompletteras.
Samtliga utredningsuppdrag bör vara utförda senast tre månader efter
länsstyrelsens beslut.
Nämnden föreslår att länsstyrelsen lämnar villkor om att
emissionsmätningar ska utförs av partiklar, kolmonoxid och kväveoxider
minst 1 ggr/år under de två första åren anläggningen är i drift, därefter minst
en gång var tredje år. Mätningar ska utföras av ackrediterad entreprenör.
Resultaten ska jämföras med förväntade (normally expected) och
garanterade värden (guarantee levels) som angivits i ansökan. Överskrider
uppmätta värden förväntade värden ska åtgärder vidtas för att sänka
utsläppsvärdena. Överskrider uppmätta värden garanterade värden ska
åtgärder vidtas för att sänka utsläppsvärdena därefter ska nya mätningar
utföras senast två månader efter första mättillfället.
Nämnden föreslår att länsstyrelsen genom villkor begränsar antalet
djurkroppar som får förvaras på anläggningen vid ett och samma tillfälle
efter verksamhetens förvaringskapacitet i kyl- och frysutrymme.
Nämnden föreslår att länsstyrelsen genom villkor begränsar den ekvivalenta
ljudnivån utomhus vid bostäder till 50dB(A) vardagar dagtid kl. 07-18,
40dB(A) nattetid kl. 22-07, 45 dB(A) övrig tid samt att momentana ljud
nattetid inte får överskrida 55 dB(A). Vid klagomål på buller från
verksamheten ska verksamhetsutövaren utföra ljudmätningar.
Nämnden föreslår att länsstyrelsen i villkoren anger att askan ska spridas i
minneslunden på ett sådant sätt att inga högar av aska bildas på marken eller
att damning av aska utanför minneslunden förekommer.
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Beskrivning av ärendet
Häst och Smådjurs kremering i Västsverige AB har till miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Hallands län inlämnat en ansökan om
tillstånd enligt miljöbalken, med miljökonsekvensbeskrivning, för
upprättande av en förbränningsanläggning för hela djurkroppar på
fastigheten Nackhälle 3:8 i Varbergs kommun.
Anläggningen omfattar två större pannor på ca 300kW vardera för större
djur (Hästar) och en mindre panna med effekten 120 kW för mindre djur.
Den totala mängden förbränt material kommer att understiga 1500 ton per
år. Ansökan omfattar även anläggande av en minneslund för spridning av
aska. Verksamheten avses i första hand att bedrivas under dagtid på
vardagar.
Bedömning
Beräkning av skorstenshöjd för verksamheten är utifrån statens
naturvårdsverk allmänna råd 90:3, detta råd är numera upphävt.
Rekommendationen
från
naturvårdsverket
är
nu
att
en
spridningsmeteorologisk studie görs för den aktuella platsen. I vissa fall kan
dock undantag göras för mindre anläggningar i icke tättbebyggda områden,
då marken runt förbränningsanläggningen är plan och det inte finns några
höga byggnader eller höga terrängpartier i närheten. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden bedömer att för aktuell anläggning ska spridningsmeteorologisk studie görs eftersom marken runt förbränningsanläggningen
är kuperad.
Utredning av hur mycket aska som får spridas bör sättas i relation till
minneslundens yta, näringsinnehållet i askan, vilken belastning marken i
minneslunden klarar av att ta hand om utan läckage av näringsämnen till
omgivningen sker samt påverkan av ekologin i minneslunden. Av
ansökningshandlingarna framgår inte ytan på minneslunden utan enbart att
man yrkar på att sprida 2000kg aska/år. Att beakta i sammanhanget är att
denna aska har ett stort innehåll av fosfor samt att minneslunden inte är
produktionsmark. För att undvika olägenhet i omgivningen är det även
viktigt att askan sprids så att damning inte uppstår eller att inte högar av
aska bildas på marken.
För att bedöma verksamhetens avloppsanläggning behöver ansökan
kompletteras med val av avloppsteknik, utsläppspunkt, recipient, avstånd till
vattenbrunnar och eventuellt platsbesök med kontroll av provgrop.
Emissions mätningar bör utföras för att kontrollera att förbränningspannorna
är rätt injusterade samt underhålls på ett korrekt sätt. Resultat från
emissionsmätningarna jämförs med de förväntade värden som bolaget
angett i ansökningshandlingarna, se komplettering av ansökan daterad 4
oktober 2014 sid 3.
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För att undvika att luktproblem uppkommer vid verksamheten bör antalet
djurkroppar som förvaras på anläggningen vid ett tillfälle begränsas efter
verksamhetens förvaringskapacitet i kyl- och frysutrymme.
För att begränsa bullerstörningar till omgivningen bör ljudnivåer villkoras.
Tillsynsmyndigheten ska vid behov ställa krav på att mätningar utförs och
åtgärder vidtas.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 118.

Prot. utdrag:
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Länsstyrelsen i Hallands län, 301 86 Halmstad
Miljöskyddsinspektör A Pettersson
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Rapport 5 2014 om
vattenskyddsområde 2014

tillsynsprojekt
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Skälling

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera rapport 5, 2014 i protokollet.
Beskrivning av ärendet
Syftet med projektet är att förebygga negativ påverkan på Skällinge
grundvattentäckt från verksamheter i området.
Målet med projektet är att genom tillsyn (tillsynsbesök eller telefonkontakt)
kontrollera om föreskrifterna följs av samtliga verksamheter som kan
påverka Skällinge vattentäckt negativt. Detta mål har uppfyllts.
Tillsynsprojektet har utöver detta höjt medvetenheten och kunskapsnivån
hos inspektörerna om vattenskyddsområden.
Urvalet av verksamheterna som ingår i detta tillsynsprojekt är utifrån det
geografiska vattenskyddsområdet och inte efter verksamhetstyp. Vilket
innebär att verksamheterna i projektet har olika inriktning, olika hantering,
mängd och utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen. Det är därför svårt
att dra några generella slutsattser om vanliga brister.
Generellt kan noteras att verksamheterna känner till att deras verksamhet
ligger inom Skällinge vattenskyddsområde, trots detta var det tre av fem
verksamheter som bröt mot föreskrifterna.
Inför framtida vattenskyddsområdesprojekt bör miljö- och hälsoskyddsförvaltningen begrunda hur projektet lämpligen kan omfatta privatpersoner
genom information eller tillsyn. Det är bra om kontakt tas med Vivab i ett
tidigt skede för ett eventuellt samarbete. Vivab kanske är intresserad att
samtidigt göra en riktad informationskampanj till verksamheter och
privatpersoner inom området. Ytterliggare tillsynsinsattser som kan göras är
att kontrollera att skyltningen vid allmänna vägar som skall upplysa om
vattenskyddsområdet är korrekt och tillräcklig.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 119.
Prot. utdrag:
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Miljöskyddsenheten, Pliktverket (7 ex.), Region Halland (1 ex. som pdf.) och Varbergs
kommuns telefonväxel (1 ex.).

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 116

Sammanträdesprotokoll
2014-12-15

23

Dnr 2014-000010

Rapport 6 2014 Smyckesprojektet
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera rapport 6, 2014 i protokollet.
Beskrivning av ärendet
Under 2014 samverkade många av Sveriges kommuner och
Kemikalieinspektionen (KemI) i en tillsynskampanj med fokus på farliga
metaller i smycken och bijouterier. Enligt miljötillsynsförordningen har
dessa myndigheter ett delat tillsynsansvar för kemikalier i varor. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen (MHF) inspekterade utvalda butiker och
Kemikalieinspektionen följde sedan upp med inspektioner hos de
leverantörer som sålt bristfälliga varor till butikerna.
För bly och kadmium finns regler om hur mycket ett smycke får innehålla
av dessa ämnen. Tungmetallerna kan skada nervsystemet om man får det i
sig och det är heller inte bra ur miljösynpunkt när det ska omhändertas som
avfall. För nickel finns bestämmelser om hur mycket ett smycke få avge.
Nickel kan ge allergi om för mycket av det avges till huden.
Vid inspektionerna kontrollerades bland annat hur butikerna säkerställer att
det inte finns otillåtna halter av nickel, bly eller kadmium i smycken och
bijouterier. Ett par smycken/bijouterier köptes i varje butik, som sedan
skickades för analys hos KemI.
När MHF fått analyssvaren skickades en inspektionsrapport ut till de
besökta företagen där det framgick vad vi kom fram till vid besöket och vad
analyssvaret blev. Om analyssvaren visade på att smyckena eller
bijouterierna innehöll för höga halter ställs krav på åtgärder och att
produkten tas ur sortimentet, både hos butik och hos leverantör.
Resultatet från de nio butiker som besöktes och 19 analyser som gjordes
visar att fyra av smyckena innehöll för höga blyhalter, varav det i tre av
dessa fall var bly i glitterstenarna. Ett klockarmband släppte också ifrån sig
för höga nickelhalter.
MHF bedömer att projektet ökat medvetenheten om problemet med höga
halter av farliga metaller i smycken. Pressen på leverantörer att testa
smycken och redovisa resultaten har sannolikt ökat som en följd av projektet
och butikerna har förbättrat sina rutiner genom sin egenkontroll och är
medvetna och kräver information av sina leverantörer.
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Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 1 december 2014 § 120.
Prot. utdrag:

Justerandes sign

Hälsoskyddsenheten, miljöskyddsenheten, Pliktverket (7 ex.), Region Halland (1 ex. som pdf.)
och Varbergs kommuns telefonväxel (1 ex.).
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