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Plats och tid

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens sammanträdesrum, Drottningsgatan 17,
Varberg, kl. 13:30-15:45

Beslutande

Martin Bagge (MP), ordförande
Rita Wiberg (S), vice ordförande
Knut Aurell (M) tj. ersättare för Björn Pettersson (M)
Claus Öberg (M)
Sandor Olah (M)
Sven- Anders Svensson (C)
Margareta Bernås (FP)
Göran Sandberg (S)
Kjell-Ove Cederholm (S) tj. ersättare för Margareta Torkelsson (S)
Julia Nord Axelsson (S)
Olle Hällnäs (SD)

Inte tjänstgörande
ersättare

Mikael Karlsson (C)
Karl-Gunnar Svensson (C)
Maulo Rivera (S)

Övriga närvarande

Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson
Nämndsekreterare Birgit Stalpi
Miljöskyddsinspektör Lisa Johansson och Alexander Johansson,
hälsoskyddsinspektör Mikael Ståhle § 35.
Från stadsutvecklingsprojektet Jan Bengtsson och Marie Hallberg § 36
Stf. miljö- och hälsoskyddschef Anders Bergh, miljöskyddsinspektör Erika
Andersson, Kristin Broman, Carl Lagerblad, Karl-Inge Johansson och
Alexander Johansson § 36.

Utses att justera

Rita Wiberg

Justering plats och tid

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen den 29 april 2015 kl. 16.00.

Sekreterare

Birgit Stalpi

Ordförande

Martin Bagge

Justerande

Rita Wiberg
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Dnr 2015-000023

Information - intern redovisning
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslutar att
− notera i protokollet att miljöskyddsinspektörer Alexander Johansson och
Lisa Johansson samt att hälsoskyddsinspektör Mikael Ståhle presenterar
sig på nämndens sammanträde.
Beskrivning av ärendet
Miljöskyddsinspektör Alexander Johansson och Lisa Johansson samt
hälsoskyddsinspektör Mikael Ståhle kommer till nämndens sammanträde
och presenterar sig.
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Dnr 2015-000445,
2015-000446

Information projektet Varbergstunneln
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera informationen i protokollet.
Beskrivning av ärendet
Information om projektet Varbergstunneln från stadsutvecklingsprojektet
Jan Bengtsson och Marie Hallberg. Byggnadsnämnden tog samrådsbeslut
för detaljplanen över järnvägssträckan den 1 april. Miljö- och hälsoskyddsnämnden förväntas yttra sig till den 8 juni.
Stf. miljö- och hälsoskyddschef Anders Bergh presenterade de som kommer
att arbeta med hamn-, tunnel- och stadsprojektet på förvaltningen. Erika
Andersson och Kristin Broman kommer bl.a. att arbeta med det som gäller
detaljplanen för norra och södra delen av järnvägsområdet, Carl Lagerblad
och Karl-Inge Johansson kommer bl.a. att arbeta med detaljplanen för själva
tunnelområdet, Alexander Johansson, Erika Andersson och Anders Bergh
kommer att bl.a. arbeta med förorenad mark. Karl-Inge Johansson och
Alexander Johansson har bl.a. ansvar för bullerfrågor.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 38 §.
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Dnr 2015-000020

Information, meddelande,
ledamöter och ersättare

rapporter

från

5

nämndens

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

notera redovisningen i protokollet.

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.
Martin Bagge informerar kort från konferensen ” Demokratiforum
för ungdomar” i Varbergs kommun.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 29§.
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Dnr 2015-000021

Information om inbjudningar till kurser/konferenser
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− ärendet utgår på nämndens sammanträde.
Beskrivning av ärendet
Ordförande Martin Bagge (MP) informerar om att det inte har kommit in
några inbjudningar till kurser och konferenser som vänder sig till nämndens
ledamöter/ersättare.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 30 §.
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Dnr 2015-000022

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 24 februari-31 mars 2015.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 31 §.
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Dnr 2015-000023

Intern redovisning – förvaltningen redovisar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera i protokollet redovisning av delegeringsbeslut nr: 2015-206,
2015-207, dnr 2014-001071: Ansökan om dispens och tillstånd för
spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde. 2015-237,
dnr 2014-001585: Ansökan om dispens och tillstånd för lagring och
spridning av gödsel inom vattenskyddsområde samt informationen om
krav på ventilation gällande dagbarnvårdarlokaler.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson ges möjlighet att under denna
punkt redovisa/informera nämnden i olika frågor.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott har valt ut tre
delegeringsbeslut som miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson
redovisar på nämndens sammanträde:
Dnr 2014-001071, DB 2015-206 och DB 2015-207: Ansökan om dispens
och tillstånd för spridning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde,
Dnr 2014-001585, DB 2015-237: Ansökan om dispens och tillstånd för
lagring och spridning av gödsel inom vattenskyddsområde.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 32 §.
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Dnr 2006-000236

Delegationsordning
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera information av delegeringsförteckning daterad den 20 maj 2013.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson informerar nämnden om
delegeringsförteckning daterad den 20 maj 2013.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 32 §.
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Dnr 2015-000465

Ekonomiska rapport, kvartalsrapport
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− godkänna den ekonomiska rapporten/kvartalsrapporten för 1:a kvartalet
(januari-mars) 2015.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ekonomiska rapport/kvartalsrapport för 1:a kvartalet
(januari-mars) 2015.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 32 §.
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Dnr 2015-000024
2015-000018, 2015-000367,
2001-000657, 2012-001097,
1997-000877

Meddelanden, information om beslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera i protokollet översända protokollsutdrag från kommunfullmäktige
§ 32, kommunstyrelsens arbetsutskott § 103. Dom från Vänersborgs
Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen i mål nr. M3773-14. Beslut från
Länsstyrelsen i Hallands län i ärendenr. 281-9269-14 samt
förvaltningens svar på e-post gällande begäran om svar på frågor
avseende kontroll av Varbergs flygplats.
Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har översänt protokollsutdrag § 32: Fyllnadsval av
ledamot i miljö- o. hälsoskyddsnämnden: Beslut: att entlediga Margareta
Torkelsson (S).
Kommunstyrelsens arbetsutskott har översänt protokollsutdrag § 103.
Planeringsförutsättningar för ny station i Varberg.
Vänersborgs Tingsrätt Mark- och miljödomstolen har översänt dom i mål nr.
M3773-14. Överklagande av miljösanktionsavgift. Domslut: Mark- och
miljödomstolen avslår överklagandet.
Länsstyrelsen i Hallands län har översänt beslut i ärendenr. 281-9269-14:
Överklagande av MHN:s beslut av den 26 november 2014, DB 2014-1154
om riskklassning och årlig kontrollavgift för livsmedelsanläggningen på
fastigheten Veddige 5:8, Warberg Candy Group AB, Varbergs kommun.
Beslut: Länsstyrelsen avslår överklagandet.
Förvaltningens svar på e-post gällande begäran om svar på frågor avseende
kontroll av Varbergs flygplats.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 33§.
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Dnr 2014-001491

Föreläggande av försiktighetsmått, Åkulla
fastigheten Knutsböke 1:12

Skidallians,

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Åkulla Skidallians,
org. nr. 849600-7512, om följande försiktighetsmått för konstsnöproduktion
utmed den gamla banvallen på fastigheten Knutsböke 1:12:
1. Under kvällstid kl. 18-22 samt lör- sön- och helgdag kl. 07-18 får
konstsnö produceras med 10 snökanoner.
2. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får endast ske vid högst
10 tillfällen per skidsäsong, där en skidsäsong räknas infalla fr.o.m. 1
november t.o.m. 1 april, med 10 snökanoner.
3. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får ej ske vid sydostliga
vindförhållanden, alltså då vinden kommer från sydost.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län.
Förslag till beslut på sammanträdet
Martin Bagge (MP) yrkar avslag på arbetsutskottets förslag till beslut samt
att:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Åkulla Skidallians,
org. nr. 849600-7512, om följande försiktighetsmått för konstsnöproduktion
utmed den gamla banvallen på fastigheten Knutsböke 1:12:
1. Under kvällstid kl. 18-22 samt lör- sön- och helgdag kl. 07-18 får
konstsnö produceras med 10 snökanoner.
2. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får endast ske vid högst
10 tillfällen per skidsäsong, där en skidsäsong räknas infalla fr.o.m. 1
november t.o.m. 1 april, med 10 snökanoner.
3. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får ej ske vid sydostliga
vindförhållanden, alltså då vinden kommer från sydost.
Beslutsordning
Ordförande frågar om Martin Bagges (MP) förslag till beslut kan antas.
Ordförande konstaterar att nämnden beslutar enl. Martin Bagges (MP)
förslag.
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Dnr 2014-001491

Beskrivning av ärendet
Miljö och hälsoskyddsnämnden beslöt den 16 mars 27 § om återremiss av
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under ett flertal år mottagit
klagomål på Åkulla Skidallians konstsnöproduktion på parkeringen till
Åkulla Friluftsgård, fastigheten Knutsböke 1:12. Klagomålet framfördes till
miljö- och hälsoskyddsförvaltningen vid ett flertal tillfällen från
fastighetsägaren till Knutsböke 1:11, med avseende på bullerstörningar och
snödrift från anläggningen. Det första klagomålet inkom 2007.
Med anledning av klagomålet ålade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Åkulla Skidallians att utföra bullermätningar på närliggande fastigheter.
Vid de närmsta bostadsfastigheterna visade mätningarna att anläggningen
gav upphov till ljudnivåer mellan 44dB(A) och 47dB(A) och de luftstötarna
som uppkommer vid luftning av utrustningen gav upphov till ljudnivåer
mellan 71dB(A) och 97 dB(A).
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen beslutade 2014-04-14 om
försiktighetsmått för Åkulla Skidallians konstsnötillverkning på fastigheten
Knutsböke 1:12.
Åkulla Skidallians inkom 2014-09-15 med förfrågan om beviljat undantag
från de beslutade försiktighetsmåtten då det bedömdes att beslutet inte
skulle kunna uppfyllas.
Med anledning av förfrågan av undantag föreslog miljö- och
hälsoskyddförvaltningen att miljö- och hälsoskyddsnämnden skulle besluta
om förbud för Åkulla Skidallians att producera konstsnö på
parkeringsplatsen på fastigheten Knutsböke 1:12 från och med 2015-11-01.
Förslaget till beslut fastställdes av miljö- och hälsoskyddsnämnden 201412-15.
På grund av bland annat det förelagda förbudet att producera konstsnö
ämnar Åkulla Skidallians nu att flytta produktionen till annan plats inom
Knutsböke 1:12. Åkulla Skidallians lämnade 2014-10-08 in en ansökan om
bygglov för asfaltering och uppställning av snökanoner avsedda för
produktion av konstsnö utmed den gamla banvallen cirka 150 meter sydost
om den nuvarande platsen.
Verksamheten önskar att inför skidsäsongen 2015/2016
produktionsplatsen till den yta som man har ansökt bygglov för.

flytta

Stadsbyggnadskontoret sände 2014-11-25 över ansökan om att anlägga plats
för snötillverkning till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen för yttrande.
Justerandes sign
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Dnr 2014-001491

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen framhöll i sitt yttrande att en
bullerutredning borde utföras innan en ytterligare bedömning kan göras av
valet av plats.
Åkulla Skidallians anförande
Åkulla Skidallians anför bland annat att den nya placeringen är vald med
bullerproblematiken i beaktande och att ingen alternativ placering för
konstsnöproduktionen finns.
De teoretiskt uträknade bullervärdena är även baserade på ”värsta läget” och
de verkliga värdena förväntas vara lägre. Framförallt grundas detta på att i
de vindriktningar som ”värsta läget” utgår ifrån produceras ingen snö. Detta
då lufttemperaturerna är för höga under de förhållandena.
Åkulla Skidallians anför att Naturvårdsverkets riktlinjer inte är bindande
utan en vägledning. Dessutom menar de på att det nattvärde som ligger som
förslag i den nya vägledningen som för närvarande arbetas fram av Boverket
och Naturvårdsverket är 45dB(A).
Man menar även att de boende närmst bullerkällan aldrig har klagat och att
den planerade servicebyggnaden kommer att dämpa det buller som uppstår.
Vidare menar man att cirka 20 000 besökare kommer till Åkullas skidspår
varje år och kan därför räknas till en av Varberg kommuns största
friluftsarena med betydelse för friskvård och folkhälsa. Konstsnön är en
förutsättning för spåret i vårt västkustklimat och skulle anläggningen tvingas
upphöra försvinner förutsättningarna för en säker skidåkning i Varbergs
kommun.
När Länsstyrelsen i Hallands län gav den planerade anläggningen dispens
från strandskyddet var det stora allmänintresset för avgörande för beslutet.
Åkulla Skidallians anger i den kompletterande skrivelsen daterad 2015-0313 att det i ärendet saknas en begriplig konsekvensbeskrivning.
Verksamheten menar att tillverkningen av konstsnö kan klaras på 5-6 dygn
med förutsättning att samtliga snökanoner används vid produktionen. Om
endast 6 snökanoner får användas kommer produktionstiden grovt räknat
behöva ökas till 10-12 dagar.
Det framgår även att produktionen behöver ske vid kallt väder vilket det är
främst nattetid. Om kanonerna skulle behövas stänga av på grund av att
vädret under dagen blir för varmt, över -3 grader, betyder det att
produktionen behöver pågå under 15 nätter för att ge en tillräcklig
snökvantitet som motsvarar dagsproduktionen. Förslaget att produktionen
endast får ske under 6 nätter saknar således helt betydelse. För att bära
produktionen under de föreslagna förhållandena måste Åkulla Skidallians
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Dnr 2014-001491

ideella krafter arbeta hårdare och får svårare att konkurrera med andra
skidspår.
Åkulla Skidallians föreslår att miljö- och hälsoskyddsnämnden tillåter
produktion med 10 snökanoner.
Vidare menar Åkulla Skidallians bland annat att de verkliga bullernivåerna
kommer att bli lägre än de teoretiska och att den närmsta mätpunkten (MP1)
inte kommer att utsättas för beräknad ljudnivå då ingen snöproduktion
kommer ske vid sydostlig vind på grund av för höga temperaturer.
Komplettering av ärendet
Miljöoch
hälsoskyddsförvaltningen
gav
till
miljöoch
hälsoskyddsnämndens sammaträde 2015-03-16 förslag till försiktighetsmått
för Åkulla Skidallians planerade snöproduktion på den nya platsen,
fastigheten Knutsböke 1:12. Miljö- och hälsoskyddsnämnden
återremitterade ärendet till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen.
Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen
kompletterar Beslut
om
försiktighetsmått för Åkulla Skidallians enligt nedan med anledning av
miljö- och hälsoskyddsnämndens återemitterande av ärendet.
Enligt miljöbalkens allmänna hänsynsregler ska den som bedriver en
verksamhet vidta de åtgärder, försiktighetsmått och begränsningar som
krävs för att förhindra eller motverka att skada eller olägenheter medförs för
människors hälsa och miljö.
Vidare anges det i 1 § 2 kap. miljöbalken att det är verksamhetsutövaren
som har en skyldighet att visa att miljöbalkens hänsynsregler följs.
Innan krav ställs utifrån de allmänna hänsynsreglerna ska en
rimlighetsbedömning göras. I rimlighetsbedömningen ska möjligheten för
verksamheten att utföra kravet beaktas, de allmänna hänsynsreglerna gäller
så långt som det kan anses rimligt att uppfylla dem. Särskild hänsyn ska tas
till nyttan med de krav som ställs i jämförelse med de kostnader som krävs
för att uppfylla dem.
Åkulla Skidallians har under första delen av 2015 låtit utföra två
beräkningar på bulleremissioner från snökanonerna på den tänkta
produktionsplatsen. Beräkningarna är gjorda utefter ett ”värsta-fallscenario”
där vindriktningen kommer från sydostlig riktning men även, som det anges
i rapporterna från ÅF, under vindstilla förhållanden.
Beräkningarna visar på att med den planerade placeringen av kanonerna
kommer närmsta hus, här kallat hus A, att utsättas för en bullernivå av 50
dB(A) med alla 10 snökanoner i drift. Vid samma förhållanden utsätts näst
närmsta hus, här kallat hus B, för 45 dB(A).
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Dnr 2014-001491

Om de fyra kanonerna närmst hus A stängs av uppgår bullernivån vid hus A
till 45 dB(A) och vid hus B 41 dB(A). De beräknade värdena vid de olika
driftsförhållandena framgår av tabell 1 där beräkningspunkt 1 är vid hus A
och beräkningspunkt 2 är vid hus B. Vidare är snökanonerna 1,2,3 och 10 de
snökanonerna som är närmst hus A.

Driftsfall
Alla snökanoner i drift
Snökanon 1 avstängd
Snökanon 1,2 3 och 10 avstängda

Beräknade ljudnivåer i beräkningspunkterna (dBA)
1
2
3
50
45
41
48
44
41
45
41
39

Tabell 1 Bullerberäkningar utförda av ÅF

För bedömningen av bullernivåerna har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen jämfört anläggningen med Naturvårdsverkets vägledning för
industribuller vid bostäder. De vägledande riktvärdena framgår av tabell 2
nedan.

Utomhusriktvärden för industribuller, ekvivalent ljudnivå i dBA
Områdesanvändning

Bostäder och rekreationsytor i
bostäders grannskap samt
vårdbyggnader

Ekvivalent ljudnivå i dBA

Högsta
ljudnivå i dBA

Dag
kl
0718

Momentana
ljud nattetid kl
22-07

50

Kväll
kl 18-22,
samt lörsön- och
helgdag
kl 07-18
45

Natt
kl
2207

40

55

Tabell 2 Naturvårdsverkets utomhusriktvärden för industribuller vid bostäder

Som framgår av tabellerna beräknas bullernivåerna vid snöproduktionen
överskrida Naturvårdsverkets utomhusvärden för kvälls- och nattid vid
produktion med full kapacitet. Då det är visat att bullerpåverkan från
snöproduktionen kan reduceras med 5 dB(A) genom att de 4 närmsta
snökanonerna stängs av anser miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att det är
otänkbart att tillåta att snöproduktionen sker med full kapacitet när det finns
försiktighetsmått som kan vidtas.
För att snöproduktion på platsen ska vara möjlig bedömde miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen att en produktion med hjälp av 6 snökanoner
nattetid är ett skäligt avvägt försiktighetsmått. Bedömningen är att
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försiktighetsmåttet fortfarande tillåter snöproduktion under dygnets kallare
timmar om än dock med begränsad kapacitet för att så långt som möjligt
tillmötesgå Naturvårdsverkets utomhusriktvärden utan att stjälpa
möjligheten till ett skidspår i Åkulla Skidallians regi. Genom en begränsad
produktion nattetid under ett begränsat antal tillfällen anser miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen att miljöbalkens hänsynsregler kan fullföljas så
långt det inte anses vara orimligt att uppfylla de krav som ställs.
Beaktande ska tas till att verksamhetsutövaren har en skyldighet att
motverka att skada uppstår för människors hälsa och miljö.
Försiktighetsmåtten ansågs inte vara orimliga att utföras då
verksamhetsutövaren angav att produktionen av konstsnö endast kommer att
ske under 6 dygn om året. Då inga krav på minskad kapacitet ställs under
dagtid ansågs det inte orimligt att verksamheten skulle kunna uppnå den
behövliga produktionsmängd snö som har diskuterats.
Jämförelse gjordes även med att den föregående produktionen som har skett
på den gamla produktionsplatsen endast skedde med hjälp av 5 snökanoner
och inte med de 10 nyinköpta snökanoner som avses i detta ärende.
Verksamhetsutövarna har även angett att den plats som nu har valts är den
enda placeringen som är möjlig och ingen alternativ placering av
snöproduktionen är möjlig.
I den kompletterande skrivelsen daterad 2015-03-13 anges att förslaget att
tillåta 6 dispensnätter helt saknar betydelse då det kommer att leda till minst
en fördubbling av produktionstiden. Vad man får förstå menar Åkulla
Skidallians att det är bättre ur ett hälso- och miljömässigt synsätt att ha en
kortare produktionstid med en högre ljudnivå än en längre produktionstid
med lägre ljudnivå. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen menar att det inte
finns några belägg för att så är fallet mer än att det är en personlig reflektion
från verksamhetsutövarens sida.
Åkulla Skidallians föreslår en lösning att 10 snökanoner ska tillåtas då
ljudnivån endast ökas med 2 dB(A). Den bulleruträkning som Åkulla
Skidallians har låtit utföras visar på att skillnaden i bullernivå vid det
närmsta huset är 5 dB(A) mellan 6 kontra 10 aktiva snökanoner. Skillnaden
i 2 dB(A) gäller för den mätpunkt som är längst från ljudkällan och således
är argumentet missvisande samt irrelevant som en jämförelse i
sammanhanget.
Vidare menar Åkulla Skidallians att de verkliga bullernivåerna kommer att
vara lägre än de beräkningar som de har låtit utföras. Det närmsta huset
kommer inte att utsättas för så höga ljudnivåer då beräkningen är gjord med
förväntade vindförhållanden från sydostlig riktning.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 44 (forts)

Sammanträdesprotokoll
2015-04-27

18

Dnr 2014-001491

Förväntade ljudnivåer är inte av betydelse vid en bedömning enligt
miljöbalken. Bedömningen ska göras med bakgrund i de undersökningar
som har utförts i ärendet och i detta fall har bullerberäkningarna visat på att
Naturvårdsverkets utomhusriktvärden för industribuller vid bostäder
kommer att överskridas kvällstid och nattid.
Bedömning
Då det har framkommit ytterligare information och skrivelser föreslår miljöoch hälsoskyddsförvaltningen ändringar till det föregående förslaget till
beslut av försiktighetsmått för Åkulla Skidallians konstsnöproduktion på
fastigheten Knutsböke 1:12.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att en förmildrande ändring
av de föreslagna försiktighetsmåtten är motiverad med hänsyn till Åkulla
Skidallians konsekvensbeskrivning av föregående föreslagna försiktighetsmått. Vid det ”värsta-fallscenariot” som bulleruträkningen är baserad
på, då vindförhållanden är från sydost, bör snöproduktion dock inte tillåtas.
Att avstå från snöproduktion från sydostliga vindförhållanden betyder att
man eliminerar det ”värsta-fallscenariot” som ger den största bullerpåverkan
vilket är en åtgärd som motiverar möjligheten att tillåta dispensdagar i
försiktighetsmåtten.
I och med att man då vidtar de åtgärder och försiktighetsmått som begränsar
bullerpåverkan från anläggningen i så stor utsträckning som är möjligt kan
det vara miljömässigt motiverat att lätta på de begränsningar som tidigare
föreslagits.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser dock att det inte är motiverat att
tillåta att snöproduktionen sker med full kapacitet under kvälls- och nattetid
när det finns försiktighetsmått att vidta för att möta Naturvårdsverkets
utomhusriktvärden så långt som det är möjligt.
Åkulla Skidallians har angett att anläggningen kan producera den behövliga
mängd snö som behövs för spåret i Åkulla under 6 dygn per skidsäsong.
Detta förutsätter dock att anläggningen producerar snö med full kapacitet,
alltså med hjälp av 10 snökanoner. Då miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
bedömer att en begränsning av produktionskapaciteten är behövlig bör den
minskade produktionskapaciteten kompenseras med en jämlik ökning av
antalet tillåtna nätter som produktion tillåts pågå.
Skillnaden i produktion med hjälp av 10 snökanoner till 6 snökanoner är en
minskning av produktionskapacitet med 40 %. Då produktion på full
kapacitet räknas ske under 6 dygn per säsong bör de tillåtna nätterna för
produktion ökas med 40 % som kompensation för kapacitetsbortfallet. En
ökning av de 6 behövliga produktionsdygnen med 40 % är lika med 8,4
dygn. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser dock att upp till 10 tillåtna
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produktionsnätter kan vara behövliga för att även ta ogynnsamma
väderförhållanden i beaktande.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser vidare att det inte är hälso- eller
miljömässigt motiverat att tillåta en produktion med högre bullerpåverkan
under en kortare tid istället för att tillåta en produktion med lägre
bullerpåverkan under en längre tid.
De reviderade föreslagna försiktighetsmåtten anses vara rimliga och möjliga
att uppnå med beaktande av ekonomiska och praktiskt genomförbara
avvägningar.
Information
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vill framhäva att beslut om förelägganden
meddelade enligt 9 § 29 kap. miljöbalken (1998:808) inte äger samma
rättskraft som exempelvis ett villkor i ett tillståndsbeslut. Detta innebär att
ärendet kan komma att omprövas vid eventuella inkommande klagomål eller
ändrade förhållanden och omständigheter.
Yttrande
Förvaltningen har i tjänsteutlåtande daterat den 7 april 2015 föreslagit att:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Åkulla Skidallians,
org. nr. 849600-7512, om följande försiktighetsmått för konstsnöproduktion
utmed den gamla banvallen på fastigheten Knutsböke 1:12:
1. Konstsnöproduktion får endast ske med anläggningens fulla
kapacitet, d.v.s. med hjälp av 10 snökanoner samtidigt, under dagtid
kl. 07-18.
2. Under kvällstid kl. 18-22 samt lör- sön- och helgdag kl. 07-18 får
konstsnö endast produceras med hjälp av de sex snökanonerna
placerade längst från närmsta bostadshus.
3. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får endast ske vid
högst 10 tillfällen per skidsäsong, där en skidsäsong räknas infalla
fr.o.m. 1 november t.o.m. 1 april, och endast med hjälp av de sex
snökanonerna placerade längst från närmsta bostadshus.
4. Produktion av konstsnö under nattetid kl. 22-07 får ej ske vid
sydostliga vindförhållanden, alltså då vinden kommer från sydost.
Beslutet har fattats med stöd av 2 kap. 3 § och 26 kap. 9 § miljöbalken
(1998:808).
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län.
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Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 34§. Beslut:
antog förvaltningens förslag till beslut.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Åkulla Skidallinas, Skogsvägen 3, 432 64 Bua.
xxxxxxx.
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
xxxxxxx
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län, se bilaga.
Miljöskyddsinspektör C Lagerblad
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Föreläggande med vite enligt miljöbalken om att avhjälpa
föroreningsskada, fastigheten Tvååkers-Ås 7:3, Leif Larssons
Bud AB
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Leif Larssons Bud
AB, organisationsnummer: 556296-4949, att utföra avhjälpandeåtgärder på
fastigheten Tvååkers-Ås 7:3 genom att:
− Förorenade massor med halter över Naturvårdsverkets generella
riktvärden
för
känslig
markanvändning
(KM)
enligt
Naturvårdsverkets rapport 5976 ska schaktas bort och omhändertas
vid godkänd deponi.
Avhjälpandeåtgärder enligt punkten 1 ska vara utförda senast 4
månader från delgivning av detta beslut.
− Förorening i grundvattnet ska renas till dess halterna inte överstiger
0,1 mg/liter, mätt som oljeindex.
Avhjälpandeåtgärder för att nedbringa föroreningshalten i
grundvattnet enligt punkten 2 ska vara påbörjade senast 4 månader
från delgivning av detta beslut.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreläggandets punkt 1 ska
förenas med ett vite på 50 000 kronor för varje tremånadersperiod som
avhjälpandeåtgärderna ännu inte utförts.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att föreläggandets punkt 2 ska
förenas med ett vite på 50 000 kronor för varje tremånadersperiod som
avhjälpandeåtgärderna ännu inte påbörjats.
Kontrollprovtagning av grundvatten för att verifiera uppnått åtgärdsmål ska
ske minst 1 gång i månaden samt redovisas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden kvartalsvis. Åtgärdsmålet för grundvatten anses vara
uppnått då 3 på varandra efterföljande provtagningar med minst en månads
intervall visar föroreningshalter som understiger 0,1 mg/l, mätt som
oljeindex.
Beslutet ska gälla även om det överklagas.
Beslutet har fattats med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ och med hänvisning till
10 kap. 1, 2 och 4 §§ samt 2 kap. 8 § miljöbalken.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län.
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Beskrivning av ärendet
På Tvååkers-Ås 7:3 har det bedrivits åkeriverksamhet i flera generationer.
Den senaste verksamhetsutövaren var Leif Larssons Bud AB med
organisationsnummer: 556296-4949. En översiktlig miljöteknisk
markundersökning har visat att mark och grundvatten inom delar av
fastigheten innehåller höga halter av alifatiska och aromatiska kolväten.
Bakgrund
Fastigheten ligger ca 4 kilometer väster om Tvååker i Varbergs kommun.
2010 såldes den som privatbostad till Jens och Katarina Peterson. På
fastigheten finns ett bostadshus, ett stall samt en mindre fristående byggnad.
Omedelbart norr om bostadshuset finns en dricksvattenbrunn. Fastigheten
omgärdas av odlings- och betesmark. Närmaste recipient är en bäck, ca 700
meter bort, som leder ut till Kattegatt på ett avstånd om knappt 3 kilometer
från det aktuella området. Recipienten utgörs inom detta
utströmningsområde av naturreservatet Gamla Köpstad.
När de nya fastighetsägarna flyttade in kände de bensin- och oljelukt från
delar av marken på fastigheten och från vattnet i stallbyggnaden samt
noterade oljefläckar på marken. En analys gjordes av vattnet i stallet där
förekomst av bensin påvisades.
I samband med schaktning för ny vattenledning mellan dricksvattenbrunn
och stall 2012 påträffades en misstänkt oljeförorening. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen kontaktades och prov togs ut på jord, schaktvatten
samt ur dricksvattenkranen i boningshuset. Två jordprover togs i schakten
varav det närmast stallet visade förhöjda halter alifater och aromater.
Schaktvattnet från ledningsgraven analyserades på förekomst av
oljekolväten och visade på förekomst av alifater och aromater.
Provtagningen av dricksvattnet i inomhuskranen påvisade inte någon
förekomst av förorening.
Våren 2013 bekostade den förre verksamhetsutövaren Leif Larssons Bud
AB en översiktlig miljöteknisk markundersökning. För genomförandet
anlitades konsultföretaget DGE Mark och Miljö.
Den miljötekniska markundersökningen
Provgropar etablerades med grävmaskin ner till ett djup på ca 1,5 – 2,0
meter under markytan i 9 punkter, se bilaga 2. Utplaceringen gjordes dels
med ledning av historiska uppgifter om drivmedelshantering och
fordonsverksamhet inom fastigheten och dels med stöd av den information
som framkommit vid vattenledningsdragningen. Inga prover togs under
byggnad. Samtliga uttagna jordprover mättes i fält med s.k. PID-instrument,
med avseende på flyktiga kolväten. Från 4 provgropar (PG2, PG3, PG5 och
PG6) togs jordprover som lämnades till laboratorium för analys med
avseende på alifater, aromater och BTEX. PG5-provet analyserades även för
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PAH. I PG5 tog man även ytligare material, från den översta halvmetern,
som analyserdes med avseende på metaller. Schaktvatten analyserades i
PG3 och PG7 med avseende på alifater, aromater och BTEX.
Analysresultaten från jordproverna har jämförts med Naturvårdsverkets
generella riktvärden för känslig markanvändning (KM) med tanke på att
fastigheten nyttjas för bostadsändamål. Då bostadsfastigheten har
försörjning av dricksvatten genom egen brunn, har analysresultaten för
schaktvatten jämförts med Svenska Petroleum Institutets (SPI:s) riktvärden
för intag av dricksvatten.
Resultatet från undersökningen visade att marken i ett område strax norr om
stallet (tidigare garage/maskinhall) är förorenat av olja i halter över
tillämpbara riktvärden (KM). I schaktvattnet förekom halter över SPI:s
jämförvärden för intag av dricksvatten. När PG5 grävdes kunde en ”påtaglig
doft av diesel kännas i massor” från djupintervallet 0,3 -2,8 meter under
markytan. Från en halvmeters djup noterades oljeförorening i fri fas. Vid
schaktning i denna punkt grävdes ett avloppsrör av, runt vilket missfärgade
jordmassor konstaterades. Inget schaktvatten hann tas ut innan väggarna
kollapsade.
Förekomst av misstänkt förorening kunde även konstateras i punkt PG7, då
oljeskimmer syntes på schaktvattenytan. PID-mätaren gav här utslag men
inget jordprov togs ut för analys på laboratorium. Resultatet från
schaktvattenanalysen visar på förorening av alifater.
Föroreningarna har av konsulten bedömts vara relativt begränsade ytmässigt
och förekomma ned till ett ungefärligt djup om ca 3 meter. Vid detta djup
finns ett tätare lerlager som tros fungera som barriär mot vidare spridning i
djupled. Föroreningar har spridit sig längs med åtminstone en befintlig
ledning som passerar genom det förorenade området. För
provtagningspunkter och funna föroreningshalter se bifogad rapport
”Översiktlig miljöteknisk markundersökning – Tvååkers-Ås 7:3”, bilaga 2.
Konsultföretaget DGE Mark och Miljö som utförde undersökningen har
bedömt att föroreningarna härstammar från tidigare uppställning och
underhåll av fordon inom och utanför den tidigare maskinhallen (nuvarande
stall) och/eller genom förvaring av drivmedel i cistern. De skriver vidare att
det inte kan uteslutas att föroreningen har spridits in under huskroppen.
Anmälan om avhjälpandeåtgärd
En anmälan om avhjälpandeåtgärd, enligt 28 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (1998:899), kom in till miljö- och
hälsoskyddsnämnden från Leif Larssons Bud AB den 18 november 2013.
Åtgärderna i mark uppskattades enligt inlämnad anmälan att omfatta ca 300
m3 förorenade massor. För att komma till rätta med föroreningen i
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grundvattnet
föreslogs
pumpning till
oljeavskiljare. Anmälan
kompletterades efter diskussion med ett tilläggsfilter för att förbättra
reningsgraden.
Beslut om anmälan om avhjälpandeåtgärd meddelades den 31 mars 2014.
Åtgärdsmålet för mark sattes så att förorenade massor med halter över
Naturvårdsverkets generella riktvärden för känslig markanvändning (KM)
skulle omhändertas för sanering. Åtgärdsmålet för grundvattnet sattes till
0,1 mg/liter, mätt som oljeindex.
Den 28 april 2014 meddelade Leif Larsson via e-post att företaget Leif
Larssons Bud AB, inte har ekonomiska resurser att bekosta saneringen. En
maskin som havererat har lett till inkomstbortfall. För att täcka kostnaderna
har företaget lånat pengar och man tror sig inte få lov att låna ytterligare.
Skulle saneringen startas som planerat menar Leif Larsson att företaget
kommer gå i konkurs.
Ansvarsutredning
På uppdrag av Länsstyrelsen i Hallands län gjorde Avanti Juridik AB en
juridisk granskning av efterbehandlingsansvaret enligt miljöbalken i ärendet
Tvååkers-Ås 7:3. Utredningen är daterad till den 2014-10-08, se bilaga 3.
Av utredningen framgår att åkeriverksamhet bedrevs på platsen först av en
Hjalmar Larssons far i enskild firma. Samma verksamhet bedrevs sedan av
Hjalmar Larsson i ett handelsbolag och därefter i ett aktiebolag med
organisationsnummer 556296-4949. Aktiebolaget bildades 1987-03-01,
registrerades 1987-05-27 och för vilket namnet AB Hjalmar Larssons Åkeri
registrerades 1988-01-15. 2010-10-29 registrerades namnändring av
aktiebolaget till Leif Larssons Bud AB, styrelse utgörs av Leif Erling
Larsson, 560129-4670 med suppleant Elna Larsson Bengtsson, 5509183504. Det är samma verksamhet som av ovanstående verksamhetsutövare
har bedrivits på samma plats, fastigheten Tvååkers-Ås 7:3, Varbergs
kommun.
Leif Larsson, ägare av ovan nämnda AB, ägde tillsammans med sin syster
fastigheten som 2010 såldes som privatbostad till Jens och Katarina
Petersson, som nu bor på fastigheten.
Utredaren menar att eftersom det inte förekommit annan verksamhet som
kan ha gett upphov till föroreningarna än ovanstående beskrivna
åkeriverksamhet ”torde det vara verksamhetsutövarna som har bedrivit
verksamheten och orsakar föroreningarna som har att svara för
undersökningar och efterbehandling av fastigheten”.
Om flera verksamhetsutövare är ansvariga svarar dessa solidariskt för
efterbehandlingen. Ett solidariskt ansvar innebär att hela efterbehandlingen
kan utkrävas från var och en av de ansvariga. Vad de solidariskt ansvariga
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har betalat för efterbehandlingen, ska fördelas mellan dem utifrån vad som
är skäligt med hänsyn till vars och ens bidrag till föroreningen och till
omständigheterna i övrigt.
Slutsatsen i utredningen är att det endast finns en ansvarig och existerande
verksamhetsutövare, i form av Leif Larssons Bud AB. Det är denna
verksamhetsutövare som Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har att
förelägga om åtgärd.
Yttrande
Beslut inklusive ansvarsutredning har skickats för kommunicering till Leif
Larssons Bud. Några synpunkter har ännu inte inkommit.
Lagstiftning
2 kap. miljöbalken (1998:808)
8 § Alla som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en
åtgärd som medfört skada eller olägenhet för miljön ansvarar till dess
skadan eller olägenheten har upphört för att denna avhjälps i den omfattning
det kan anses skäligt enligt 10 kap. I den mån det föreskrivs i denna balk
kan i stället skyldighet att ersätta skadan eller olägenheten uppkomma.
10 kap. miljöbalken (1998:808)
1 § Med föroreningsskada avses i detta kapitel en miljöskada som genom
förorening av ett mark- eller vattenområde, grundvatten, en byggnad eller en
anläggning kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller
miljön. Med avhjälpande avses utredning, efterbehandling och andra
åtgärder för att avhjälpa en föroreningsskada.
2 § Den som bedriver eller har bedrivit en verksamhet eller vidtagit en
åtgärd som har bidragit till en föroreningsskada (verksamhetsutövaren) är
ansvarig för det avhjälpande som ska ske.
4 § Den som är ansvarig för att avhjälpa en föroreningsskada ska i skälig
omfattning utföra eller bekosta det avhjälpande som på grund av
föroreningen behövs för att förebygga, hindra eller motverka att skada eller
olägenhet uppstår för människors hälsa eller miljön. När ansvarets
omfattning bestäms ska det beaktas hur lång tid som har förflutit sedan
föroreningen ägde rum, vilken skyldighet den ansvarige hade att förhindra
framtida skadeverkningar och omständigheterna i övrigt. Om en
verksamhetsutövare visar att han bidragit till föroreningen endast i
begränsad mån, ska även detta beaktas vid bedömningen av ansvarets
omfattning.
8 § Preskriptionslagen (1981:130) är inte tillämplig på ansvar enligt 2-7 §§.
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Bedömning
Genom den utredning som gjorts är det klarlagt att ett område inom
fastigheten Tvååkers-Ås 7:3 är förorenat av oljekolväten. Föroreningarna
som hittats i mark och grundvatten är ämnen som vid exponering kan utgöra
en risk för både människor och miljö. Omfattning och utbredning är inte helt
fastställda men i en av provgroparna (PG5) har det konstaterats
oljeförorening i fri fas från ca en halvmeter och ned till 2,8 meter under
markytan. Det har dessutom konstaterats att spridningsförutsättningar finns
både på grund av den på platsen genomsläppliga postglaciala sanden men
även längs en befintlig ledning som passerar genom det förorenade området.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att saneringsåtgärden är
motiverad både ur ett hälso- och miljömässigt perspektiv. Fastigheten tar sitt
dricksvatten i egen brunn på andra sidan boningshuset, förmodat uppströms,
men endast ett trettiotal meter bort. Det förorenade området är del av en
gårdsplan där människor dagligen vistas. Med en grusad yta kan risken för
direktexponering inte uteslutas t.ex. vid gräv- och schaktarbeten.
Föroreningen har konstaterats i grundvattnet och om/när det når ut i
ytvattenmiljöer kommer vattenkvaliteten påverkas negativt också där.
Föroreningen bedöms av konsulten ha en relativt begränsad utbredning till
ytan och uppskattas förekomma ned till ett djup om ca 3 meter under
markytan, varefter förekomst av lera agerar som en skyddande barriär mot
vidare föroreningsspridning i djup led. I inskickad anmälan uppskattades att
en jordvolym på ca 300 m3 skulle behöva omhändertas. Åtgärdsområdet är,
enligt vad som hittills är känt, lättåtkomligt. Lämplig avhjälpandeåtgärd
bedöms vara att schakta bort förorenade massor och rena grundvattnet.
Målsättningen med efterbehandlingen ska vara att nå Naturvårdsverkets
generella riktvärden för KM i mark. Åtgärdsmålet för grundvattnet i det
förorenade området ska vara 0,1 mg/liter, mätt som oljeindex.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att Leif Larssons Bud AB är
rätt adressat för föreläggandet. Verksamheten som bedrivits på platsen
under tre generationer är, om inte identisk, så ändå mycket likartad i sin
inriktning. AB Hjalmar Larssons Åkeri som bildades 1987 är dessutom
samma bolag som 2010 fick det nya namnet Leif Larssons Bud AB
registrerat. Oavsett exakt när och hur fastigheten förorenats av
åkeriverksamhet anser förvaltningen att Leif Larsson som enda existerande
verksamhetsutövare ska ansvara för efterbehandlingen. Enligt såväl tidigare
som nuvarande lagstiftning och praxis på området är den som orsakat en
förorening ansvarig för att skador och olägenheter till följd av denna
avhjälps.
Enligt 4 § 10 kap. ska det även beaktas vilken skyldighet den ansvarige hade
att förhindra framtida skadeverkningar och omständigheter i övrigt.
Verksamheten på Tvååkers-Ås 7:3 var inte tillståndsprövad miljöfarlig
verksamhet och miljökraven var inte reglerade. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen kan inte säga hur verksamheterna under åren
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skötts ur miljömässig synpunkt. Det har inte framkommit några
omständigheter i övrigt som påverkar miljö- och hälsoskyddsförvaltningens
skälighetsbedömning.
Saneringen bedöms vara av begränsad omfattning och kostnaden rimlig. Vid
en samlad bedömning anser Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen att
föreläggandet om åtgärd är skäligt.
Information
För att vidta en avhjälpandeåtgärd med anledning av föroreningsskada krävs
en anmälan enligt § 28 förordningen om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd. Då verksamhetsutövaren redan gjort en sådan anmälan och
beslut meddelats i delegeringsbeslut § 2014-289, daterat 2014-03-31,
behöver inte någon ny anmälan göras så länge inga förändringar i utförandet
planeras.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 35 §.

Prot. utdrag:
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Leif Larssons Bud AB, Västra Storgatan 53, 265 71 Kvidinge.
xxxxxxxxxxxxx
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län.
Miljöskyddsinspektör E Andersson
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Yttrande över utställningshandling till detaljplan för
brandstationen i Tvååker, Varbergs kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

tillstyrka den föreslagna planen med villkor att skydd mot störande
strålkastarljus från brandstationens parkering till intilliggande
fastigheter anordnas.

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 stationsområdet samt bostadsområdet Stenen och göra
området för dagvattendammen tillgängligt med gångväg från Fastarpsvägen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen yttrade sig över detaljplanens
samrådshandlingar i början 2009, då planen handlades med ”enkelt
planförfarande”. Då nya ändringar och revideringar av förslaget har gjorts
sedan dess handläggs det nu enligt ”normalförfarande” i överensstämmelse
med den gamla plan- och bygglagen. 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.
Detaljplanen är nu i skedet för utställning och miljö- och
hälsoskyddsnämnden har nu fått utställningshandlingarna 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.
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 strax väster om Tvååkers kanal.
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Räddningstjänsten har även tidigare angett att inga brandsläckningsmedel
innehållandes Perfluoroktansulfonsyra(PFOS) kommer att användas på
fastigheten.
Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att den föreslagna detaljplanen kan
tillstyrkas med tillägg att skydd ordnas för att hindra störande strålkastarljus
från brandstationens personbilsparkering.
Dock förutsätter miljö- och hälsoskyddsnämnden att den reningsanläggning
som avser rena dagvatten från detaljplanens område och bostadsområdet
Stenen fyller sin funktion med beaktande av de riktvärden angivna i
”Miljöförvaltningens riktlinjer och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten
till recipient och dagvatten, Göteborgs stad Miljöförvaltningen 2014”.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter även att detaljplanen uppfyller
de uppsatta miljökvalitetsnormerna för vatten.
Tidigare i ärendet har buller från den planerade brandstationen diskuterats. I
den miljöbedömningen som har tagits fram i planprocessen bedöms
bullerstörningarna från verksamheten vara begränsade. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen har vid tidigare diskussioner lyft frågan om bland
annat buller och störande ljus från verksamheten. Enligt vad som har
framkommit vid möten och sammanträden sätts inte alltid ljud och ljus på
vid stationen under nattliga utryckningar. Övningar som kan upphov till
störande ljud och ljus sker inte heller under nattetid.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser 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.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer dock att någon form av skydd
mot strålkastarljus från brandstationens västra parkeringsplatser bör
anordnas. Skulle det ske en utryckning kvälls- eller nattetid då ökad trafik
till brandstationen sker kan de bilar som parkeras på brandstationens västra
parkering ge upphov till att upprepande störande strålkastarljus når bland
annat bostaden på den intilliggande fastigheten Tvååker 38:1. Det ska även
observeras att skyddet även ska uppfylla sin funktion under vintertid, det är
möjligt att en skyddsplantering inte ger tillräckligt skydd under hela året.
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Med beaktande av ovanstående bedömer miljö- och hälsoskyddsnämnden
bedömer att detaljplanen för Tvååkers brandstation kan antas.

Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 36 §.

Prot. utdrag:
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Stadsbyggnadskontoret
Miljöskyddsinspektör C Lagerblad
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Rapport 7-2014, projekt kemikalie- och avfallshantering på
livsmedelsverksamheter
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera rapport 7-2014 projektet kemikalie- och avfallshantering på
livsmedelsverksamheter i protokollet.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF) ställer krav på skyddsåtgärder
vid hantering av kemikalier och avfall. Lagstöd finns bland annat i 2, 14, 15
kap. miljöbalken (1998:808) samt i avfallsförordningen (2001:1063) och
Naturvårdsverkets författningssamlingar (NFS 2004:4 och NFS 2005:3).
Ett gemensamhetsprojekt mellan livsmedels- och miljöenheten angående
kemikalie- och avfallshantering på livsmedelsverksamheter genomfördes
under hösten 2014. Projektet inriktades på verksamheter som inte är
anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Verksamheter som besöktes i
samband med projektet var restauranger, pizzerior, caféer samt en mataffär.
Kemikalier som används på livsmedelsverksamheter är främst disk- och
rengöringskemikalier. Det farliga avfall som uppkommer är främst batterier,
glödlampor, energilampor och lysrör.
Vid inspektionerna kontrollerades bland annat hur förvaring och hantering
av kemikalier och avfall gick till, om det fanns säkerhetsdatablad och om
anmälan om transport av farligt avfall var gjord. Efter varje inspektion
skickades en inspektionsrapport till verksamhetsutövaren med brister som
bör åtgärdas.
Totalt 21 verksamheter inspekterades i Varbergs kommun och 65
anmärkningar noterades. Samtliga verksamheter fick 2 eller fler
anmärkningar.
MHF bedömer att projektet har haft en positiv påverkan.
Verksamhetsutövare som informerats har blivit mer uppmärksamma på de
risker som finns i deras verksamhet samt vad som bör göras för att minimera
dem.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 13 april 2015, 37 §.
Prot. utdrag:
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Hälsoskyddsenheten, miljöskyddsenheten, Pliktverket (7 ex.), Region Halland (1 ex. som pdf.)
och Varbergs kommuns telefonväxel (1 ex.).
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