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Dnr 2016-000038

Förvaltningen informerar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1. notera i protokollet att hälsoskyddsinspektör Moa Marklund presenterar
sig vid nämndens sammanträde.

Beskrivning av ärendet
Hälsoskyddsinspektör Moa Marklund, kommer till nämndens sammanträde
och presenterar sig.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2016-000033

Information, meddelande, rapporter från
nämndens ledamöter och ersättare
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

ärendet utgår på nämndens sammanträde, då det inte kommit in några
inbjudningar som vänder sig till nämndens ledamöter/ersättare.

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.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 78.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2016-000035

Information om inbjudningar till kurser och
konferenser
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1. notera i protokollet att ordförande Martin Bagge MP informerar
om att han har varit i kontakt med Kommunhälsan och försökt avtala
med dem om de ska komma den 27 feb. kl.13:00-15.00, då nämnden
har sitt ordinarie sammanträde och att man i samband med detta då
flyttar nämndens sammanträde kl. 15.00-.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Martin Bagge (MP) informerar om att Kommunhälsan har
erbjudit en Arbetsmiljöutbildning i februari 2017 för nämndens ledamöter
och ersättare.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 79.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2016-000036

Delegeringsbeslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
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 1 oktober-15 november 2016.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 80.

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
1.

godkänna miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisning av
det delegeringsbeslut som nämnden återremitterat samt av
arbetsutskottets utvalda delegeringsbeslut:
1. DB 2016-784, Dnr 2015-002026, Beslut om avloppstillstånd inom
Xxxxxxxxxxx.
2. Db 2016-871 Beslut om anmälan om avhjälpandeåtgärder,
fastigheten Svärdfisken 29, Varberg. Dnr: 2016-000967,
3. Db 2016-878 Yttrande över byggnation inom vattenskyddsområdet
Ragnhilds källa, fastigheten Grimetons-Torstorp 4:6.
Dnr: 2016-001230.
4. Db 2016-917 Beslut om anmälan om ändring av miljöfarlig
verksamhet på fastigheten Vikaren 1. Dnr: 2016-000848.

Ordförande beslut
5. Db 2016-1023 Beslut om upphävande av förbud att släppa ut

Hallongrottor på marknaden, Skällinge Hembageri, fastigheten
Skällinge 13:1. Dnr: 1997-000479.

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 delegeringsbeslut
som miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson ska redovisa på
nämndens sammanträde.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämnden protokoll från den 31 oktober 2016 § 78.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 81.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr 2016-000039

Meddelanden, information om beslut
Dnr MHN 2015-001785

Tvååkers-Ås 1:86
Överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens i Varbergs kommun
beslut 2015-10-28 DB 2015-1021, ang. klagomål på Ankarskolan.
Länsstyrelsens beslut: överklagandet avslås.
Dnr 2013-000846
Järlöv 7:6
Vänersborgs Tingsrätt har översänt dom i mål nr. M 1597-16. Villkor för
täktverksamhet på fastigheterna Järlöv 7:6, 2:2 m.fl.
Dnr MHN 2015-001061
Kommunfullmäktige har protokollsutdrag § 142 sammanträdesdagar 2017.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2015-001287

Jämställdhet, diskriminering
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

översända detta beslut till kommunfullmäktige som sin rapport och
hänvisa till nedanstående genomgång av miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens arbete med jämställdhet samt mot
diskriminering.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har i beslut 2016-10-18 § 137 uppdragit åt alla
nämnder att komplettera delårsrapporten 2016 med en särskild rapport om
arbetet med jämställdhet samt arbetet mot diskriminering.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill som sin rapport hänvisa till
nedanstående genomgång av miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbete.
Förvaltningen arbetar kontinuerligt med bland annat jämställdhet och
diskriminering. Arbetet bedrivs kontinuerligt som en del av det systematiska
arbetsmiljöarbetet och följs upp årligen. Arbetets resultat och bedrivande
beskrivs i förvaltningens årliga skrift ”Mål och medel”.
Förvaltningens övergripande mål är att göra samtliga arbetstagare medvetna
om individers och gruppers beteenden i olika mognadsstadier och
därigenom skapa möjlighet för varje individ att utifrån sina egna
erfarenheter kunna möta individer av annat kön på ett jämställt sätt.
Gruppens sammanhållning och dess samlade resurser av alla slag är
avgörande för hur arbetsuppgifterna kommer att lösas. Utan varje individs
helhjärtade engagemang och öppna inställning för att inse och arbeta med
sina fördomar går det inte att skapa en jämställd arbetsplats.
Det finns inga könsmässiga skillnader i lön bland personalen i jämförbara
tjänster.
Vid rekrytering är förvaltningens grundsyn att personal anställs efter
kompetens. Värderingar i form av könstillhörighet, etnisk tillhörighet eller
sexuell läggning ska inte ligga till grund för kompetens-bedömning eller
lönesättning. Det har dock ett värde om det i varje grupp finns en mångfald
av människor med olika erfarenhet och bakgrund.
Det är vars och ens skyldighet att verka för att inte någon utsätts för
trakasserier eller mobbing. Anställd som anser sig utsatt för trakasserier
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr 2015-001287

eller uppmärksammar att någon annan utsätts för trakasserier, ska ta upp
detta med förvaltningschefen. Förvaltningschefen ska vara aktiv och vaksam
för att så tidigt som möjligt försöka se signaler om problem och snabbt sätta
in åtgärder. Om förvaltningschefen önskar stöd för att lösa problemen finns
möjligheten att vända sig till personalkontoret eller kommunhälsan.
Om förvaltningschefen är problemet kan och ska personalen vända sig till
kommunhälsan.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 83.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2016-001408

Intern kontrollplan 2017
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

anta den interna kontrollplanen för 2017.

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 ska 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 ska 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
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Dnr 2016-001408

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 ska skyndsamt påtalas för nämnden så att åtgärder
kan vidtas.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 84.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2006-000010
2006-000236

Uppdaterad delegation till anställda
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1. godkänna revidering (se kursiv stil) av delegeringsordning till anställda
enligt följande:

Kemiska produkter och biotekniska organismer
Tillstånds/dispensbeslut
•

Besluta i ärende om tillstånd till spridning av kemiska bekämpningsmedel (Förordning om bekämpningsmedel 2014:425 Nytt, NFS 2015:2).

Förordningen om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel;
SFS 2006:1166
•

att Besluta om avgift för kontrollmyndighetens bemanning vid
slakterier, styckningsanläggningar och vilthanteringsanläggningar
(18 §). Tas bort.

Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa
följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen) Nytt.
•

Avge yttranden i ärenden rörande anmälan, handlingsprogram
och/eller säkerhetsrapporter (7, 8 och 10 §§).

Beskrivning av ärendet
Delegationsordningen behöver revideras, därför föreslår Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen att nämnden reviderar gällande
delegeringsordning till de anställda.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 85.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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Varbergs kommun
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Dnr 2016-001408

Uppdatering av avgiftstaxa för verksamheter
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
•

För samtliga enheter som gör en tillsyn/extra offentlig kontroll på icke
ordinarie arbetstid kan en timavgift x 1.5 för varje påbörjad timme tas
ut.

•

Ändra avgiftstaxan fr.o.m. 2017 enl. följande:

I taxan för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för tillsyn inom
miljöbalkens område i Varbergs kommun föreslås följande ändring under
rubriken nedsättning av avgift.
§ 28 upphävdes 2013, miljö- och hälsoskyddsförvaltningen förslår därför att
man ersätter § 28 med följande text:
• § 28 Om en verksamhet är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 19
kap. miljöprövningsförordningen (2013:251) och betalar årlig
tillsynsavgift enligt koden 39.10, 39.20, 39.30, 39.40 eller 39.50 och
samtidigt bedriver verksamhet enligt koden 90.390, genom att
återanvända lösningsmedelsavfall i egen verksamhet, ska den årliga
avgiften reduceras med motsvarande 1 timmes handläggningstid. Ingen
extra årsavgift för koden 90.390 ska utgå från dessa verksamheter som
betalar årlig tillsynsavgift enligt koderna som nämnts ovan.

Ändring i taxebilaga A Taxa, prövning och tillsyn av
avloppsanläggning (miljöfarlig verksamhet)

Nuvarande avgift för prövningar av avloppsanläggning punkt 1-3 har en
debiteringsfaktor på 6 timmar. Tillsyn av enskild avloppsanläggning i
samband med avloppsinventering har en debiteringsfaktor på 2 timmar.
Ändringar:
• Debiteringsfaktorn för prövningar punkt 1-3 och anmälan punkt 1-2
höjs till 7 timmar.
• Debiteringsfaktorn för enskild avloppsanläggning i samband med
avloppsinventering höjs till 3 timmar.
• Förslag på ny avgift för tillsyn av enskild avloppsanläggning i samband
med avloppsinventering där platsbesök inte sker. Tillsyn sker istället
genom inskickat material från fastighetsägaren. Debiteringsfaktor 1
timme.
Nuvarande avgift för anmälan om värmepump höjs från 2 timmar till 2,5
timme, samtidigt tas indelningen med under och över 100 kW bort på både
anmälan och tillstånd.

Motivering

Den låga avgiften har en historisk bakgrund i ett politiskt ställningstagande
där man avstått att påföra fastighetsägaren full avgift för den tid som läggs
ner på ärendet. Av handläggaren ute i fält har detta upplevts som positivt
och dialogen har kunnat fokuseras på byggandet av nya avloppsJusterandes sign
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Dnr 2016-001408

anläggningar istället för diskussioner kring taxan. Dock anser
avloppsgruppen nu att det är skäligt att närma sig objektsfaktorn
ytterligare.
Prövningarna av avloppsanläggningar har en högre objektsfaktor (8-9
timmar) än debiteringsfaktorn. Det är därför skäligt att höja avgiften
ytterligare 1 timme.
Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar debiteras sedan 2015 med 2
timmar. Objektsfaktorn (5 timmar) är högre än debiteringsfaktorn och det
är därför skäligt att höja avgiften med ytterligare 1 timme.
Fastighetsägarna har numera möjlighet att skicka in uppgifter kring sitt
avlopp själv, dock endast vid ett icke godkänt avlopp. Detta medför en
något kortare handläggningstid än vid platsbesök och det är skäligt att ta ut
en avgift på 1 timma. Att endast debitera 1 timma på dessa ärenden är för
att uppmuntra fastighetsägarna att skicka in sin bedömning själva och
därmed underlättar det miljö- och hälsas handläggning.

Ändring i taxabilaga B, deponering, kod 90.341.2: Tidigare lydelse:
där sluttäckningen har godkänts på annat sätt än enligt 32 § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess åtgärder inte längre
behöver vidtas.

Ny lydelse:
• där anmälan om avhjälpande åtgärd har godkänts eller sluttäckningen
har godkänts enligt 28 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, fram till dess att åtgärder inte längre
behöver vidtas.
•

Avgiften ändras från timtaxa till en fast årlig avgift på 8 timmar.

Förslag på nya årsavgifter för tillsyn av hotell, camping/stugor
och vandrarhem:
•

Förslag på nya årsavgifter fr.o.m. 2017 innebär att verksamheter som
betalar flera avgifter betalar full avgift för den dyraste avgiften och får
75 % rabatt på övriga. Undantag görs för tre större verksamheter som
får betala två hela avgifter och får 75 % rabatt på övriga, detta för att
tillsynsavgiften annars inte bedöms täcka tillsynstiden för dessa tre.

Förslag till ändring i taxa kring bassängbad:
•

En ny årlig avgift för mindre bassängbad utan rening bör skapas och
ligga på 2 x timavgiften/år (I dagsläget ligger avgiften på 3 x
timavgiften/år för bassängbad som är mindre än 15 m3 och 5 x
timavgiften/år för bassängbad större än 15 m3).

Motivering till förslag kring ändring av taxa gällande
bassängbad.

Bassängbad som är mindre och saknar reningssystem innebär mindre
risker för hälsan och behöver därmed mindre tillsyn. I dessa typer av
verksamheter är det vanligaste förfarandet att man byter ut vattnet efter
Justerandes sign
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Dnr 2016-001408

varje bad. Det kan handla om ett bad som är ämnat för en eller flera
personer. Trots detta finns ändå ett ansvar att verksamhetsutövaren visar
att de rutiner som finns för framförallt rengöring är tillräckliga och inte
innebär en risk för de badande men så klart i mindre omfattningen än ett
större bassängbad. Den föreslagna avgiften är skälig och kan möjliggöra för
fler verksamheter i kommunen att kunna erbjuda bad för allmänheten
(oftast i samband med ytterligare en verksamhet så som tillfälligt boende).

Beskrivning av ärendet

Med anledning av bland annat ändringar i lagstiftningar behöver
avgiftstaxan för verksamheterna uppdateras. Idag bedrivs tillsyn utanför
ordinarie arbetstid men taxorna medger inte utökad timtaxa för dessa
tillfällen. Förvaltningen får då kostnader som ej täcks av avgiften.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 86.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Miljö- och hälsoskyddsinspektör M Larsson
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Dnr 2016-001408

Justering av timkostnaden för tillsyn/kontroll
inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Varbergs
kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

att timkostnaden/grundbeloppet för miljö- och hälsoskyddsnämndens
taxor inom Varbergs kommun fr.o.m. den 1 januari 2017 ska vara 967kr
för tillsyn inom miljöbalkens område och 967 kr respektive 1161 kr för
kontroll inom livsmedels- och foderområdena.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har två taxor, en miljö/ hälsoskyddstaxa
som för närvarande är 942 kr/timme och en livsmedelstaxa med
differentierade nivåerna 1130 kr/timme för årlig inspektion (exklusive resor
m.m.) och 942 kr för återbesök m.m.
I av kommunfullmäktige fastställda taxor för miljö- och
hälsoskyddsnämnden finns en indexuppräkningsklausul för nämnden att
besluta om. Taxorna behöver då inte antas av kommunfullmäktige.
Ökningen enl. SCB 2015 till 2016 är 2,7% vilket innebär att taxorna bör
höjas med samma procenttal.
Idag finansieras nämndens verksamhet ungefär till 50 % av kommunala
skattemedel och till 50 % av avgifter.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 87.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Miljö-och hälsoskyddsinspektör M Larsson
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Datum

Varbergs kommun
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Dnr 2016-000995

Tillsynsplan 2017
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar
1. godkänna tillsynsplan 2017.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan informerar om förvaltningens förslag till
tillsynsplan för 2017.
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.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 88.

Justerandes sign
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Dnr 2015-000271

Riktlinjer för vägtrafikbuller – lokal tillämpning
av nationella riktvärden, anvisningar och praxis,
Varbergs kommun 2016
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

återremiss då byggnadsnämnden inte har fattat beslut i ärendet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt § 87 2016 om återremiss av ärendet
då Byggnadsnämnden i sitt beslut har återremitterat ärendet.
Rapporten har tagits fram av den av kommunen tillsatta bullergruppen:
Riktlinjernas aktualitet ska bedömas vart femte år. Vid en eventuell
revidering ska hamn- och gatuförvaltningen vara sammankallande.
Buller från vägtrafiken står för bland de största miljöstörningarna med
konsekvenser för hälsa och välbefinnande som människor utsätts för i det
moderna samhället. Det är därför angeläget att så långt möjligt minska
dessa störningar och även att undvika att nya trafikbullerstörningar
tillkommer.
Föreliggande riktlinjer för vägtrafikbuller i Varbergs kommun avser att
tydliggöra för politiker, handläggare och allmänhet hur trafikbullerfrågorna
ska hanteras i kommunen och att lägga en grund för ett effektivt arbete med
bullerproblemen.
Riktlinjerna omfattar både befintliga bullerstörningar och de
bullerstörningar som kan uppstå vid nyplanering av byggnader eller
trafikinfrastruktur. Det finns ett särskilt behov av kommunala riktlinjer för
trafikbuller vid nybebyggelse på grund av den omfattande nybyggnad och
förtätning av bostäder som planeras.
Synen på hur störande trafikbuller ska hanteras har tidigare skilt sig mellan
olika förvaltningar vilket har skapat en otydlighet vid handläggningen av
bullerfrågor i kommunen. Detta beror till stor del på att det har funnits
motsättningar mellan de olika lagar som behandlar buller, samt oenighet
mellan de ansvariga myndigheterna om tillämpningen av dessa lagar.
Samarbetet i den särskilt tillsatta bullergruppen har lett fram till en gemensam syn på hanteringen av bullerproblem i kommunen. Tillsammans med
en förändrad lagstiftning har detta gett väsentligt bättre förutsättningar för
arbetet med trafikbuller inom Varbergs kommun.
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Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 17
oktober 2016 § 74.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens protokoll från den 31 oktober 2016 § 87.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Miljö- och hälsoskyddsinspektör K I Johansson
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Dnr 2002-000709

Beslut om tillgodoräknande samt slutbetalning
av kostnader gällande efterbehandling av
föroreningar vid fastigheten Traktorn 5 i
Varbergs kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

att J-O Johansson i Varberg AB (org.nr. 556054-1335) ska betala
600 086 kr till länsstyrelsen senast 2017-03-01.

Av de kostnader bolaget har redovisat beslutar Miljö- och
hälsoskyddsnämnden att bolaget får tillgodoräkna sig kostnader på
304 438 kronor exklusive moms (avseende genomförda miljötekniska
undersökningar) inom ramen för det efterbehandlingsprojekt som avser
fastigheten Traktorn 5 i Varbergs kommun.
Miljödomstolen beslutade i dom den 27 oktober 2010 i mål nr
M3347-09 att bolaget ska betala 25 % av totala kostnaderna för
samtliga efterbehandlingsåtgärder för området, inklusive utredningskostnader. De totala kostnaderna uppgick till 3 618 094 kr och 25 %
av detta motsvarar 904 524 kr.
Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 § och med hänvisning till 10
kap. 4 § miljöbalken.
Ni kan överklaga beslutet till länsstyrelsen i Halland.

Beskrivning av ärendet
Fastigheten Traktorn 5 har konstaterats vara förorenad av koppar,
krom och arsenik. Miljö- och räddningsnämnden (nuvarande miljöoch hälsoskyddsnämnden) i Varbergs kommun förelade år 2008 J-O
Johansson i Varberg AB (bolaget) att schakta bort den förorenade
marken. Verksamhetsutövaren bestred ansvar. Miljödomstolen
beslutade i dom den 27 oktober 2010 i mål nr M 3347-09 att bolaget
ska betala 25 % av kostnaderna för samtliga efterbehandlingsåtgärder
för området, inklusive utredningskostnader. Resterande del av
kostnaderna skulle bekostas av allmänna medel.
Fastigheten åtgärdades under perioden oktober - december 2013 och
slutbesiktning skedde under juli 2014. Den sammanlagda kostnaden
för efterbehandlingen, inklusive utredningar, uppgår till 3 618 094
kronor.
Bolaget ska betala 25 % av kostnaden och det blir 904 524 kr. Bolaget
har redan bekostat vissa utredningar inom projektet och dessa
kostnader ska tillgodoräknas bolaget vid kostnadsfördelningen. Den 7
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 104 (forts)

Sammanträdesprotokoll
2016-12-12

22

Dnr 2002-000709

april 2015 begärde länsstyrelsen därför att få in en redovisning av
bolagets utlagda kostnader under utredningsskedet. Redovisningen
inkom den 5 maj 2015 och reviderades på bolagets begäran den 19
oktober 2015. Det framgick av redovisningen att bolaget önskar få
tillgodoräkna sig en sammanlagd summa om 952 446 kronor vid
bestämmandet av dess ekonomiska ansvar för efterbehandling av
fastigheten Traktorn 5. Utgifterna fördelar sig, enligt vad
länsstyrelsen kunde förstå av redovisningen, enligt följande:
•

648 008 kronor avseende juridiska kostnader, exempelvis
kostnader för juridiskt biträde vid processföring och rådgivning
samt

•

304 438 kronor avseende Genomförda miljötekniska
markundersökningar.

Länsstyrelsen meddelade bolaget den 17 september 2015 att de endast
kunde tillgodoräkna sig faktiska efterbehandlingskostnader,
exempelvis miljötekniska markundersökningar och riskbedömningar,
inom ramen för efterbehandlingsprojektet. Bolagets juridiska
kostnader för att på eget initiativ utreda sitt ansvar eller för advokathjälp under rättsprocessen kan dock inte gottskrivas bolaget.
Den 4 november 2015, efter justeringen av bolagets kostnadsredovisning, upplyste länsstyrelsen bolaget om att det endast kunde
tillgodoräkna sig 304 438 kr av de utlagda kostnaderna enligt
redovisningen. Bolaget uppmanades i samma meddelande att betala
in resterande del, 600 086 kr, till länsstyrelsen för vidareförmedling
till Naturvårdsverket. Den 16 december 2015 bestred bolaget
betalningsansvar och begärde att länsstyrelsen skulle fatta ett
överklagbart beslut som fastslår vad bolaget får tillgodoräkna sig
inom ramen för efterbehandlingsprojektet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden skriver nu detta beslut istället för
länsstyrelsen på grund av att det under ärendets gång har framkommit att
det är tillsynsmyndighetens (Miljö- och hälsoskyddsnämndens) uppgift att
se till att de ansvariga utför eller bekostar sin del av efterbehandlingsåtgärderna och inte så som det hittills har handlagts, av länsstyrelsen. Detta
innebär att det är tillsynsmyndigheten som i tveksamma fall har att avgöra
vad en delansvarig aktör får tillgodoräkna sig inom ramen för
efterbehandlingsprojektet.

Rättsfråga
Enligt Miljödomstolens dom den 27 oktober 2010 (mål nr M 3347-09) ska
bolaget ansvara för 25 % av kostnaderna för samtliga efterbehandlingsåtgärder på den aktuella fastigheten, inklusive utredningskostnaderna.
Målet var ett av de första fallen i Sverige där det ekonomiska ansvaret för
efterbehandling av ett förorenat område jämkades för den ansvarige
verksamhetsutövaren. Det allmänna har bekostat resterande del av
efterbehandlingsprojektet. Frågan har nu uppkommit om vilka kostnader
som ska anses utgöra efterbehandlings- och utredningskostnader i projekt
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med delat ansvar och vad bolaget ska få tillgodoräkna sig inom ramen för
projektet. Denna fråga är inte tidigare särskilt prövad i domstol.

Övervägande
Enligt Miljödomstolens dom den 27 oktober 2010 i mål nr M 3347-09 ska
bolaget ansvara för 25 % av kostnaderna för samtliga efterbehandlingsåtgärder, inklusive utredningskostnader.
Kostnader som uppstått på grund av det faktiska avhjälpandet av en
förorening, exempelvis schaktning eller övertäckning, utgör efterbehandlingskostnader. I begreppet utredningskostnader ingår normalt
kostnader för undersökningar som genomförs inom ramen för själva
efterbehandlingsprojektet, i syfte att undersöka föroreningssituationen och
risker med denna. Till sådana undersökningar kan exempelvis miljötekniska markundersökningar, riskbedömningar samt åtgärdsutredningar
räknas. I det aktuella fallet har dock bolaget begärt att få tillgodoräkna sig
betydande summor även för annat arbete, såsom kostnader för juridiskt
biträde.
Det är tillsynsmyndighetens (Miljö- och hälsoskyddsnämndens) uppgift att
se till att de ansvariga utför eller bekostar sin del av efterbehandlingsåtgärderna. Detta innebär att tillsynsmyndigheten i tveksamma fall har att
avgöra vad en delansvarig aktör får tillgodoräkna sig inom ramen för
efterbehandlingsprojektet.
Konsekvenserna av att låta ansvariga verksamhetsutövare tillgodoräkna sig
advokatkostnader och andra kostnader för juridisk konsultation inom
ramen för efterbehandlingsprojekt med delat ansvar mellan verksamhetsutövaren och det allmänna skulle bli att den totala kostnaden för efterbehandlingsprojekt skulle kunna öka väsentligt. För den händelse att de
övriga kostnaderna inom ett projekt skulle visa sig förhållandevis små
jämfört med advokatkostnaderna skulle den ansvariga verksamhetsutövaren kunna slippa betala något av själva efterbehandlingen. Staten
skulle också kunna bli återbetalningsskyldig gentemot verksamhetsutövaren om denne lagt ner stora summor på juridiskt biträde i ett ärende
där kostnaderna för själva avhjälpandet av föroreningen varit små. En
sådan konstruktion skulle kunna liknas vid en sorts partiell rättshjälp till
verksamhetsutövare som bedrivit förorenande verksamhet, vilket det
saknas lagligt stöd för. För övrigt skulle verksamhetsutövare som bedrivit
förorenande verksamhet få ett incitament att överklaga förelägganden om
efterbehandling så långt som möjligt, vilket skulle kunna försena och
fördyra många efterbehandlingsprojekt avsevärt.
Kostnad för juridiskt ombud eller juridisk konsultation i övrigt får därmed
inte tillgodoräknas bolaget. De 304 438 kronorna för markundersökningar
är dock att betrakta som utredningskostnader och bolaget ska således få
tillgodoräkna sig denna summa.
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Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 89.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Gärde Wesslau Advokatbyrå, Att: Hans Nordström, Kungstorget 2, 411 17 Göteborg –
mottagningsbevis. Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län, se bilaga
jan-olof.johansson@varbergstra.se, halland@lansstyrelsen.se
Miljö- och hälsoskyddsinspektör J Karlsson
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Beslut om förbud förenat med vite att släppa ut
avloppsvatten, fastigheten Xxxxxxxxxxxxxx
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

förbjuda utsläpp av avloppsvatten från ert hushåll till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Xxxxxxxxxxxxxx.

2.

Beslutet riktar sig mot Xxxxxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxxxxxx och Xxxxxxxxxxxxxx, personnummer xxxxxxxxxxxxx,
som ägarna till fastigheten Xxxxxxxxxxxxxx.

3.

Förbudet gäller från och med den 13 april 2017.

4.

För var och en av fastighetsägarna förenas förbudet med ett vite om
40000 kronor.

5.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att sända beslutet om förbud
förenat med vite att släppa ut avloppsvatten till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

6.

Nämnden har fattat beslutet med stöd av miljöbalken 2 kap 2, 3 och 7
§§, 9 kap 1, 2, 3 och 7 §§ samt 26 kap 9, 14, 15 (hänvisning för
inskrivning till fastighetsregistret) och 26 §§. Förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899)

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland.

Yttranden

Förslag till beslut har kommunicerades till fastighetsägaren i enlighet med
17 § förvaltningslagen.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen beslutade att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från
hushållet till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten från och
med den 31 juli 2016 på fastigheten Xxxxxxxxxxxxxx. Beslut fattades den 21
juli 2014 i delegeringsbeslut 2014-647. Se bifogat beslut. Underlaget för
förbudet baserades sig på är vad som framkom vid inventeringsbesöket.
Trots att förbudet har trätt i kraft har inga åtgärder vidtagits som
förhindrar utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Den 13 oktober 2016 skickades ett meddelande om ert
bristfälliga avlopp, med information om beslut med vite där du fick
möjlighet att inkomma med en ansökan om ny avloppsanläggning innan
den 3 november 2016. Se bifogat meddelande. I meddelandet informerades
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att en ny avloppsanläggning ska vara inrättat innan den 13 april 2017. Ingen
ansökan har inkommit och ingen annan kontakt har tagits med
förvaltningen.

Beslutsunderlag

Kopia av delegeringsbeslut 2014-647, Beslut enligt miljöbalken att förbjuda
utsläpp från avloppsanläggning tillhörande hushåll på fastigheten
Xxxxxxxxxxxxxx
Kopia av meddelande om ert bristfälliga avlopp, fastigheten
Xxxxxxxxxxxxxx

Övervägande

Eftersom ni inte har vidtagit skyddsåtgärder, trots att förbudet trätt i kraft,
bedömer nämnden det nu är skäligt att besluta om förbud med vite.
Nämnden anser att det är skäligt (2 kap. § 7 miljöbalken) att ställa krav på
att ni som ägarna av fastigheten Xxxxxxxxxxxxxx, utför lämpliga
skyddsåtgärder för att kunna fortsatta att släppa ut avloppsvatten.
Kostnaden för de åtgärderna bedömer vi är skälig i förhållande till den
miljönytta åtgärden innebär.
Exempel på en skyddsåtgärd är att avleda avloppsvatten till en anläggning
som har tillstånd och uppfyller reningskrav enligt 9 kap. 7§ miljöbalken och
Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanordningar för
hushållspillvatten NFS 2006:7.
För att ge ägarna till fastigheten tillräcklig tid ska förbudet med vite börja
gälla först från och med den 13 april 2017.
Om ni inte vidtar åtgärder inom avsett tid kan vi ansöka om utdömande av
vite.

Information
Lagstiftning

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
(t.ex. förbättra avloppsystem) ska skaffa sig den kunskap som behövs med
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (2 kap. § 2, miljöbalken).
För alla verksamhetsutövare (bl.a. den som släpper ut avloppsvatten) gäller
krav på att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka att
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa och
miljön. Försiktighetsmåtten ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön (2 kap. 3 §, miljöbalken).
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Nämnden ska göra en skälighetsavvägning innan några krav riktas mot
någon som vidtar en åtgärd eller en verksamhetsutövare. Vid denna
bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder jämfört med
kostnaderna för dessa (2 kap 7 §, miljöbalken).
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt
så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För detta
ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras (9 kap 7
§, miljö-balken).
En tillsynsmyndighet (t.ex. miljö- och hälsoskyddsnämnden) får meddela
de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken
ska följas (26 kap. 9 §, miljöbalken).
Nämnden får meddela förbud med vite (26 kap 14§, miljöbalken).
En tillsynsmyndighet (t.ex. miljö- och hälsoskyddsnämnden) får bestämma
att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas (26 kap 26 §,
miljöbalken).

Tillstånd för en ny eller förändring av en befintlig
avloppsanläggning

Det krävs ett tillstånd från miljö och hälsoskyddsförvaltningen för att
anlägga ett nytt enskilt avlopp eller förändringar av ett befintliga enskilda
avlopp med tillhörande vattentoalett.
Ni ska ansöka om tillstånd i god tid (praxis är sex veckor i förväg). Innan
anläggningsarbetet kan påbörjas ska du ha ett beslut från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Ta gärna en tidig kontakt med miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen och önskvärd entreprenör för att underlätta
handläggningen.
Mer information finns även tillgängligt på kommunens webbsida
www.varberg.se (sökord: ”enskilda avlopp”). Bl.a. finns sammanfattning av
tillstånds-/anmälningsprocessen, informationsbroschyr samt ansökningsblankett.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 90.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+ mottagningsbevis
Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx+ mottagningsbevis
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län, se bilaga
Lantmäteriet Fastighetsinskrivningen, 761 80 Norrtälje + protokollsutdrag + följebrev
Miljö- och hälsoskyddsinspektör K Barone
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Beslut om förbud förenat med vite att släppa ut
avloppsvatten, fastigheten Xxxxxxxxxxxxxx
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

Förbjuda utsläpp av avloppsvatten från ert hushåll till befintlig
avloppsanläggning på fastigheten Xxxxxxxxxxxxxx.

2.

Beslutet riktar sig mot Xxxxxxxxxxxxxx, personnummer
xxxxxxxxxxxxxxx som ägaren till fastigheten Xxxxxxxxxxxxxx.

3.

Förbudet gäller från och med den 13 april 2016.

4.

Förbudet förenas med ett vite om 80 000 kronor.

5.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att sända beslutet om förbud
förenat med vite att släppa ut avloppsvatten till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetsregistrets inskrivningsdel.

6.

Nämnden har fattat beslutet med stöd av miljöbalken 2 kap 2, 3 och 7
§§, 9 kap 1, 2, 3 och 7 §§ samt 26 kap 9, 14, 15 (hänvisning för
inskrivning till fastighetsregistret) och 26 §§. Förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899).

Beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland.

Yttranden
Förslag till beslut har kommunicerades till fastighetsägaren i enlighet med
17 § förvaltningslagen. Det har inte inkommit några synpunkter från
fastighetsägaren.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen beslutade att förbjuda utsläpp av avloppsvatten från
hushållet till den bristfälliga avloppsanläggningen på fastigheten från och
med den 1 september 2016 på fastigheten Xxxxxxxxxxxxxx. Beslut fattades
den 29 april 2014 i delegeringsbeslut 2014-924. Se bifogat beslut.
Underlaget för förbudet baserades sig på är vad som framkom vid
inventeringsbesöket.
Justerandes sign
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Trots att förbudet har trätt i kraft har inga åtgärder vidtagits som
förhindrar utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Den 13 oktober 2016 skickades ett meddelande om ert
bristfälliga avlopp, med information om beslut med vite där du fick
möjlighet att inkomma med en ansökan om ny avloppsanläggning innan
den 3 november 2016. Se bifogat meddelande. I meddelandet informerades
att en ny avloppsanläggning ska vara inrättat innan den 13 april 2017. Ingen
ansökan har inkommit och ingen annan kontakt har tagits med
förvaltningen.

Beslutsunderlag

Kopia av delegeringsbeslut 2014-924, Beslut enligt miljöbalken att förbjuda
utsläpp från avloppsanläggning tillhörande hushåll på fastigheten
Xxxxxxxxxxxxxx
Kopia av meddelande om ert bristfälliga avlopp, fastigheten
Xxxxxxxxxxxxxx

Övervägande

Eftersom du inte har vidtagit skyddsåtgärder, trots att förbudet trätt i kraft,
bedömer nämnden det nu är skäligt att besluta om förbud med vite.
Nämnden anser att det är skäligt (2 kap. § 7 miljöbalken) att ställa krav på
att du som ägare av fastigheten Xxxxxxxxxxxxxx, utför lämpliga skyddsåtgärder för att kunna fortsatta att släppa ut avloppsvatten. Kostnaden för
de åtgärderna bedömer vi är skälig i förhållande till den miljönytta åtgärden
innebär. Exempel på en skyddsåtgärd är att avleda avloppsvatten till en
anläggning som har tillstånd och uppfyller reningskrav enligt 9 kap. 7§
miljöbalken och Naturvårdsverkets allmänna råd om små
avloppsanordningar för hushållspillvatten NFS 2006:7.
För att ge ägare till fastigheten tillräcklig tid ska förbudet med vite börja
gälla först från och med den 13 april 2017.
Om du inte vidtar åtgärder inom avsett tid kan vi ansöka om utdömande av
vite.

Information
Lagstiftning
Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
(t.ex. förbättra avloppsystem) ska skaffa sig den kunskap som behövs med
hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet (2 kap. § 2, miljöbalken).
Justerandes sign
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För alla verksamhetsutövare (bl.a. den som släpper ut avloppsvatten) gäller
krav på att utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att hindra eller motverka att
verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa och
miljön. Försiktighetsmåtten ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön (2 kap. 3 §, miljöbalken).
Nämnden ska göra en skälighetsavvägning innan några krav riktas mot
någon som vidtar en åtgärd eller en verksamhetsutövare. Vid denna
bedömning ska särskilt beaktas nyttan av skyddsåtgärder jämfört med
kostnaderna för dessa (2 kap 7 §, miljöbalken).
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt
så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår. För detta
ska lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras (9 kap 7
§, miljöbalken).
En tillsynsmyndighet (t.ex. miljö- och hälsoskyddsnämnden) får meddela
de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att miljöbalken
ska följas (26 kap. 9 §, miljöbalken).
Nämnden får meddela förbud med vite (26 kap 14§, miljöbalken).
En tillsynsmyndighet (t.ex. miljö- och hälsoskyddsnämnden) får bestämma
att dess beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas (26 kap 26 §,
miljöbalken).

Tillstånd för en ny eller förändring av en befintlig avloppsanläggning
Det krävs ett tillstånd från miljö och hälsoskyddsförvaltningen för att
anlägga ett nytt enskilt avlopp eller förändringar av ett befintliga enskilda
avlopp med tillhörande vattentoalett.
Du ska ansöka om tillstånd i god tid (praxis är sex veckor i förväg). Innan
anläggningsarbetet kan påbörjas ska du ha ett beslut från miljö- och hälsoskyddsförvaltningen. Ta gärna en tidig kontakt med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen och önskvärd entreprenör för att underlätta
handläggningen.
Mer information finns även tillgängligt på kommunens webbsida
www.varberg.se (sökord: ”enskilda avlopp”). Bl.a. finns sammanfattning av
Justerandes sign
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tillstånds-/anmälningsprocessen, informationsbroschyr samt ansökningsblankett.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 91.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx med mottagningsbevis
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län, se bilaga
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje + följebrev + protokollsutdrag
Miljö- och hälsoskyddsinspektör K Barone
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Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan
Trönningenäs 5:29
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka detaljplanen under
förutsättning att;
1. miljö- och hälsoskyddsnämndens riktlinjer för hästhållning intill
förskolan tillämpas.
2. en utredning görs för att precisera lämpliga skyddsåtgärder för
befintlig bebyggelse längs Trönningenäsvägen.
3. ansvar för genomförande och eventuella kostnader för dessa åtgärder
har utretts, och den som är ansvarig har ekonomiska förutsättningar
för att genomföra åtgärderna.
Kvarstår dessa brister kan miljö- och hälsoskyddsnämnden komma att
avstyrka i granskningsskedet.

Beskrivning av ärendet
Stadsbyggnadskontoret begär miljö- och hälsoskyddsnämndens (MHN)
yttrande över granskningshandling till detaljplan i rubricerat ärende.
Förslaget behandlas med normalt planförfarande.
Planområdet ligger ca 7 km norr om Varbergs centrum, längs
Trönningenäsvägen, som leder från Bläshammar skola och västerut ner mot
havet. Området ansluter i söder till Trönningenäsvägen och utgörs för
närvarande av en träningsbana för travhästar. Planområdet omfattar ca 3,3
ha och är i privat och kommunal ägo.

Planens syfte är att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar
för byggrätter för ca 15 st friliggande enbostadshus. Planförslaget utgör en
tredje etapp i den pågående utbyggnaden av bostäder i Trönningenäs.

Justerandes sign
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Översiktsplan

I planbeskrivningen anges det att i Översiktsplan för Varbergs kommun
fördjupning för stadsområdet antagen 2010-06-15, är området utpekat för
framtida blandad bebyggelse.
Området innehåller villabebyggelse i lantlig miljö. Här finns möjligheter att
skapa boende med de kvaliteter boende på landet innebär samtidigt som
det är nära till staden. De nya områdena som bebyggs ska utnyttjas effektivt
och en relativt hög täthet eftersträvas. En fortsatt utbyggnad av
Trönningenäs - Bläshammar ger möjlighet till boende med lantlig karaktär
på cykelavstånd till staden.
Planprogram för inre delen av Trönningenäs, daterat 2005-06-01, omfattar
totalt ca 250 bostäder inom ett flertal utbyggnadsetapper på norra sidan av
Trönningenäsvägen.
Trafik
I planbeskrivningen anges det att planområdet nås via allmän väg 845 och
Trönningenäsvägen, med tillfart via befintlig väg till pumpstationen.
Trafikflödet på Västkustvägen bedöms uppgå till ca till 5 000
f/årsmedeldygn. Trönningenäsvägen förvaltas av en enskild vägförening.
Trafikmätningar är inte gjorda men tidigare gjorda uppskattningar visar att
ca 2 000 f/åmd trafikerar vägen. Trafikmängden bedöms vidare variera
under året med topp under sommarmånaderna. Framtida trafikökning på
Trönningenäsvägen har beräknats till 6 trafikrörelser per tillkommande ny
bostad. Med 250 nya planerade bostäder innebär detta en total trafikökning
med ca 1 500 f/åmd inkl. en generell allmän trafikökning.
I programskedet bedömdes (Miljökonsekvensanalys 2005-05-26)
trafikintensiteten på Trönningenäsvägen vara ca 1500-2000 fordon per
årsmedeldygn. Vid full utbyggnad förväntas trafikmängden öka till det
dubbla.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 107 (forts)

Sammanträdesprotokoll
2016-12-12

34

Dnr 2016-001294

Trafikbullerberäkningar är utförda dels med dagens trafikmängder som
grund och dels med prognostiserad trafik när samtliga planerade bostäder i
inre Trönningenäs är utbyggda.
Beräkningarna visar att husen behöver ligga minst 30 m från
Trönningenäsvägen för att klara gällande riktvärden vid en
dimensionerande hastighet av 50 km/tim. Ökas tillåten högsta hastighet till
70 km/tim behöver avståndet till vägen vara 49 m. Närmsta tomt ligger ca
130 meter från Trönningenäsvägen.
Vatten, spillvatten och dagvatten
I planbeskrivningen till planförslaget anges det att en översiktlig VA- och
dagvattenutredning har utförts. Planområdet ska anslutas till kommunens
vatten- och spillvattenledningar. Ledningar för dag- och dräneringsvatten
ska anläggas inom området och anslutas till befintlig dagvattendamm i
planområdets södra del invid Trönningenäsvägen. I takt med att fler
bostäder byggs i området avses dammen utvidgas och få flacka slänter helst
med max 1:6 lutning.
Länsstyrelsen har godkänt miljökonsekvensbeskrivning och har meddelat
tillstånd enligt 7 kap 28a § Miljöbalken (1998:808) för dagvattenutsläpp till
Natura 2000-området Getteröns fågelreservat i beslut 2015-02-04.
Tillståndet gäller utbyggnad av bostadsområden i Trönningenäs och är
förenat med villkor.
I samband med exploateringen ökar dagvattenflödet från området, till följd
av att fler ytor hårdgörs och avrinningen sker snabbare. Generellt föreslås
att 50 % av dagvattenflödet fördröjs på kvartersmark för att minska
erforderliga ledningsdimensioner och fördröjningsmagasin på allmän plats.
Samtliga fördröjningsanordningar har dimensionerats för ett regn med 20
års återkomsttid samt med en klimatfaktor om 1,25. Utflödet föreslås
begränsas till befintligt flöde vid ett regn med 10 års återkomsttid. För att
öka reningseffekten i dammarna kan utloppen anläggas dämda, då det
resulterar i en naturlig oljeavskiljning där oljan blir kvar på ytan. Vidare bör
dammarnas utlopp utformas med avstängningsmöjlighet för att skydda
recipienten vid ett eventuellt utsläpp.
Generellt genererar inte områden av denna karaktär några större mängder
föroreningar till dagvattnet. De föroreningar som uppkommer härrör
främst från den trafik som förekommer på lokalgatorna.

Övervägande
Trafik

Utbyggnad av bostadshus i planområdet bidrar till ökad trafik på
Trönningenäsvägen och därmed till en något ökad bullerexponering för
befintliga hus utmed vägen.
Av MKB till detaljplanen för Trönningenäs inre C1 och CA (se bild nedan)
framgår det att ”utbyggnaden av programområdet innebär att nio hus
Justerandes sign
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kommer att få en ökad exponering med 3 dBA vilket är en märkbar ökning
av bullernivån. Det mest exponerade huset beräknas få 59 dBA, ekvivalent
nivå.”

Trönningenäs inre C1 och CA (programområde Trönningenäs inre)
Ur MKB:n skrivs vidare att, ”Inför fortsatt detaljplanering enligt planprogrammet för Trönningenäs, Inre delen, bör en utredning genomföras för
att precisera lämpliga skyddsåtgärder för befintlig bebyggelse. Dessa kan
vara hastighetsbegränsningar och/eller bullerskärmar utmed
Trönningenäsvägen och/eller bullerisolering av hus. En närmare studie
krävs för att fastställa rimliga skyddsåtgärder.”
MHN yttrade sig (2015-05-25) följande i detaljplanen för Trönningenäs
inre C1 och CA, ”det innebär att det efter planens utbyggnad bör bli
aktuellt med bullerdämpande åtgärder och att det klart bör framgå av
detaljplanen vem som ska ansvara och eventuellt bekosta och genomföra
dessa åtgärder. Det kan bli aktuellt för väghållaren att bevaka denna
fråga. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF) kan komma att begära
en kontroll av väghållaren att man klarar bullerkraven”
MHN:s bedömning i detaljplanen för Trönningenäs inre C1 och CA vidhålls
även till denna plan. Hantering av bullersituationen för berörda fastigheter
har inte heller tagits upp i denna plan vilket MHN efterfrågade i tidigare
plan.

Riktlinjer för hästhållning

Detaljplanen ligger norr om Trönningenäsvägen och på motsatta sida,
söder om Trönningenäsvägen, ligger en travbana. Skyddsavstånd mellan
ridväg och planlagda områden ska hållas för att undvika problem med
allergener och sanitära problem såsom lukt och flugor. I nuvarande
planförslag ligger föreslagen plats för en förskola ca 50 m från travbanan.
MHN tillämpar riktlinjer för hästhållning, där det anges att skyddsavstånd
Justerandes sign
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ska vara 50 meter mellan planlagt område och ridväg. Risken finns att
förslagen plats för förskola, enligt plankartan, gör att avståndet blir kortare.
Planen bör utformas så att riktlinjerna kan följas eller motiveras varför
avståndet kan vara kortare.

Information

Varbergs kommun har enligt planhandlingarna hos länsstyrelsen ansökt om
tillstånd enligt 7 kap 28a för utsläpp av dagvatten till Natura 2000 området
vid Getterön. Länsstyrelsen meddelade den 4 februari 2015 beslut om
tillåtlighet för utsläppet. Beslutet förenades med 5 villkor.
MHN vill upplysa om att länsstyrelsen enligt 2 kap 8§ Miljötillsynsförordningen (2011:13) är tillsynsmyndighet i denna fråga. Då tillståndet är
förenat med villkor innebär det att avvikelse från ett villkor kan leda till åtal
och böter i enlighet med 29 kap 2a miljöbalken. Uppmärksamma särskilt
villkor 4 och 5 som eventuellt kan påverka utformningen av detaljplanens
skrivning och innehåll i planbestämmelser. Villkor 4 – skyddsåtgärder som
beskrivs i ansökan ska genomföras, villkor 5 – tillståndsinnehavaren
ansvarar för att åtgärderna enligt beslutade villkor utförs, t.ex. genom
fastläggande i berörda detaljplaner och genom särskilda avtal med
behövliga parter.
Planprogrammet för inre delen av Trönningenäs, daterat 2005-06-01,
omfattar drygt 250 villor. En sådan exploatering kan innebära att fler
badgäster besöker närliggande badplatser som redan idag är välbesökta.
Badplatserna i Trönningenäs är inte kommunala och sköts inte heller av
kommunen. MHN vill upplysa om badvattenförordningen (2008:218), där
kommunen har ett visst ansvar vad gäller badvattnets kvalitet.

Ekonomi och verksamhet

Ärendet medför inga kostnader för förvaltningen.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 28
november 2016 § 92.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Stadsbyggnadskontoret
Miljö- och hälsoskyddsinspektör K Broman
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