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Ledamöter/ersättare
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
Birgit Stalpi, 0340-882 67

Beslutsorgan

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Tid

Måndagen den 5 februari 2018, kl 13.30

Plats

Sammanträdeslokal B1, kommunhus B.

Ärenden

1. Val av justerare.
2. Anmälan av ev. övriga ärenden.
3. Anmälan om ev. jäv.
Informationsärenden/beslutsärenden
4. Förvaltningen informerar/redovisar
5. Information, meddelanden, rapporter från nämndens
ledamöter och ersättare.
6. Inbjudningar kurser/konferenser.
7. Delegeringsbeslut.
8. Intern redovisning – förvaltningen redovisar.
9. Meddelande, information om beslut.
10. Ekonomisk rapport, kvartalsrapport, delårsrapport
2017.
11. Årsredovisning 2017.
12. Kontroll enl. interna kontrollplan 2017.
Vitesföreläggande
13. Upphävande av beslut gällande föreläggande med vite
Håstensskolan, fastighet Getakärr 2:21.
14. Upphävande av beslut gällande förbud med vite Café
Di La, fastighet Rådhuset 23.
15. Upphävande av beslut om förbud förenat med vite att
släppa ut avloppsvatten från tillhörande hushåll
16. Upphävande av beslut om förbud med vite att släppa
ut avloppsvatten från tillhörande hushåll fastighet
Rapporter
17. Rapport 4-2017. Tillsyn på kommunens strandbad
2017.
18. Rapport 5-2017. Bostadstillsyn i Varbergs kommun
2017.
Martin Bagge

Birgit Stalpi

Ordförande

POSTADRESS
BESÖKSADRESS
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TELEFON
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Sekreterare

ORGANISATIONSNUMMER.
212000-1249

E-POSTADRESS
mhn@varberg.se

TELEFAX

WEBBPLATS

0340-69 70 55

www.varberg.se

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05

2-23

Dnr 2018-000108

Förvaltningen informerar/redovisar
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

notera informationen om dagvattenledningen ”Tuben” i protokollet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsinspektör Kristin Broman och Alexander Johansson
kommer till nämndens sammanträde och redovisar/informerar nämnden
om dagvattenledningen ”Tuben”. Dagvattenlösning för Västerport och

järnvägsdragningen och dagvattenutlopp i Varbergs Hamn.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05
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Dnr 2018-000111

Information, meddelande, rapporter från
nämndens ledamöter och ersättare
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

.

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 22
januari § 1. Beslut: ärendet utgår på arbetsutskottet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05
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Dnr 2018-000112

Information om inbjudningar till
kurser/konferenser
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1. Godkänna arbetsutskottets beslut att uppdra åt förvaltningen att
anmäla Martin Bagge, Margareta Bernås, Kjell-Ove Cederholm, AnnLouise Ekholm, Håkan Olsson, Rita Wiberg, Sandor Olah, Göran
Sandberg och Maulo Rivera till Miljömålskonferensen.

Beskrivning av ärendet
Ordförande Martin Bagge (MP) informerar om det inkommit en inbjudan
till Miljömålskonferens 2018 ”Samhällsbyggande i fokus” den 26 januari
2018 i Varberg. Konferenser vänder sig till nämndens ledamöter/ersättare.
Erbjudande via mail har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare för att
ge dem möjlighet att närvara på konferensen.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 2. Beslut: uppdra åt förvaltningen att anmäla Martin Bagge,
Margareta Bernås, Kjell-Ove Cederholm, Ann-Louise Ekholm, Håkan
Olsson, Rita Wiberg, Sandor Olah, Göran Sandberg och Maulo Rivera till
Miljömålskonferensen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05
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Dnr 2017-000076

Delegeringsbeslut
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har överlåtet sin beslutanderätt till
tjänstemän enligt en av miljö- och hälsoskyddsnämnden antagen
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till Miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och
hälsoskyddsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat en förteckning över
delegeringsbeslut för den 16 november-31 december 2017.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 3. Beslut: notera redovisningen av delegeringsbeslut.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05
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Dnr 2018-000108

Intern redovisning – förvaltningen redovisar
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

notera tf. miljö- och hälsoskyddschef Anders Berghs redovisning av
arbetsutskottets utvalda delegeringsbeslut i protokollet.

Beskrivning av ärendet
Tf. miljö- och hälsoskyddschef Anders Bergh ges möjlighet att under denna
punkt redovisa/informera nämnden i olika frågor.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott väljer ut delegeringsbeslut
som tf. miljö- och hälsoskyddschef Anders Bergh ska redovisa på nämndens
sammanträde.

Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 4. Beslut: Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott beslutar
att tf. miljö- och hälsoskyddschef Anders Bergh ska på nämndens
sammanträde redovisa följande delegeringsbeslut:
1.
2.

DB 2017-1173, Dnr 2017-001174, Beslut om avfall anläggningsändamål
Varbergs Fastighets AB, fastigheten Getakärr 9:14.
DB 2017-1288, Dnr 2017-001185, Beslut om godkännande i slutrapport
för marksanering i samband med avveckling av verksamhet och rivning
av cisterner, Almer Oil & Chemical Storage AB, Fastigheterna 9:12 och
9:13.

Ordförandebeslut
3. DB 2017-1239, Dnr: 2015-000285, Beslut om förbud att servera eller
sälja mat som kylts ned i verksamheten förenat med vite, Café Di La,
fastigheten Rådhuset 23.
4. DB 2017-1247 Dnr 2016-000384, Delegerings i särskilda ärenden.
5. DB 2017-1299 Dnr 2003-002115, Beslut om att godkänna

efterbehandling samt föreläggande om att bevara efterbehandling,
Släryds Grus & Entreprenad AB, fastigheten Tjärby 2:11, 2:16, 2:18
och Änglarp 1:1.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05
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Dnr 2018-000107

Meddelanden, information om beslut
Dnr MHN 2017-002151
Protokollsutdrag från Kommunstyrelsen § 336 2017. Svar på
revisionsrapport om verkställandet av fullmäktiges beslut.
Dnr MHN 2017-000661
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige § 230 2017. Antagande av
förtätningsstrategi för Varbergs tätort.
Dnr MHN 2015-000170
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige § 236 2017. Svar på motion om
kombinerad rast- och informationsplats vid Viskans mynning.
Dnr MHN 2017-002174
Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige § 240 2017. Svar på motion om
konsekvensanalyser av nämnders och fullmäktiges beslut med avseende på
effekter på stad och landsbygd.
Dnr MHN 2017-001299
Protokollsutdrag från Byggnadsnämnden § 568 2017. Gestaltningsprogram
för Birger Svenssons väg, Varbergs kommun.
Dnr MHN 2015-001789
Länsstyrelsen har översänt beslut i ärendenummer 803-8343-17. Plan för
tillsynsvägledning för 2016—2018, revidering av bilagor 1-2.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05
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Dnr 2017-000997

Ekonomisk rapport, kvartalsrapport,
delårsrapport 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

godkänna den ekonomiska rapporten för januari-december 2017.

Beskrivning av ärendet
Tf. Miljö och hälsoskyddschef Anders Bergh redovisar miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens ekonomiska rapport för januari-december 2017.

Beslutsunderlag
Redovisning rapport januari-december 2017.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 6.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet, ekonomikontoret.

Utdragsbestyrkande

Datum

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Rapport jan-dec 2017 Riktpunkt 100 %

Verksamhet
Periodisk tillsyn
Hälsoskydd
Livsmedel
Miljöskydd
Summa

Utfört
209
591
444
1244

Antal
Mål
201
637
440
1278

% Summa
104
1992
93
1844
101
4773
97
8609

Antal
Löpande och
övrig tillsyn
Hälsoskydd
Livsmedel
Miljöskydd
Summa

Utfört Prognos
149
150
647
757
712
713
1508
1620

% Summa Prognos
99
892
1217,5
85
2666
2916
100
8850
9575
93 12408
13709

Antal tusen kronor

Summa kostnader

19986

Ingående fond
Uttag fond
Anders Bergh
Tf. Miljö- och hälsoskyddschef

Budget
-8530
15777

%
108
100

3736
10983

114
98

19513

102

2000
0

%
93
85
99
94

Tid

Ekonomi

Redovisat
Intäkter
-9190
Personalkostnader 15729
Verksamhets4257
kostnad
Resultat
10796

Tid
Mål
2151
2171
4824
9146

%
73
91
92
91

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05
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Dnr 2018-000103

Årsredovisning 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

godkänna årsredovisningen för 2017.

Beskrivning av ärendet
Tf. Miljö och hälsoskyddschef Anders Bergh redovisar miljö- och
hälsoskyddsförvaltningens årsredovisning för 2017.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att
bedriva tillsyn enligt en rad lagar och förordningar, främst livsmedelslagen
och miljöbalken.
Förvaltningens arbete kan förenklat indelas i tre olika delar;
Periodisk tillsyn är inspektioner/kontroller som initieras av oss själva. Alla
större verksamheter skall inspekteras med en intervall om ett till tre år.
Löpande tillsyn innebär handläggning av ärenden som initieras utifrån. Det
kan vara ansökningar om tillstånd eller godkännande, formella
anmälningar om nya verksamheter eller klagomål av skilda slag.
Övrig tillsyn är där vi genom upplysningsverksamhet, rådgivning och
projekttillsyn skall verka för att alla berörda bland annat skall få förståelse
för och insikt om gällande lagar, förordningar och föreskrifter inom
verksamhetsområdet.

Verksamheten en sammanfattning

Året har präglats av hög aktivitet inom alla nämndens verksamhetsområden. Det stora trycket att ta fram fler bostäder har medfört att
kommunen försöker minimera handläggningstiderna för de olika delarna i
planarbetet. Detta har i sin tur ökat trycket på förvaltningens remissarbete
som bedrivs av förvaltningens egna plangrupp. Även nämnden känner av
ett ökat tryck genom att beslutsunderlagen kan komma sent inför eller
under sammanträdena. För att hantera kravet på ökad snabbhet har
nämnden ändrat delegationen till förvaltningen på så sätt att nämnden
fortsättningsvis bara beslutar om planförslagen i samrådsskedet. I det
beslutet regleras sedan hur förvaltningens delegationsbeslut kan fattas. Vi
har under året reviderat och uppdaterat våra riktlinjer för hantering av
detaljplaner, program och översiktsplaner för att fortsatt hålla en hög
kvalité och snabbhet i den kommunala planprocessen.
Vårt deltagande inom stadsutvecklingsprojektet har varit fortsatt intensiv.
Under året har vi lämnat remissvar över järnvägsplan och program för
Västerport. I program för Västerport har vi även deltagit i arbetsgruppen
med framtagande av det bakomliggande materialet till programmet och
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § (forts)

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05

10

Dnr 2018-000103

miljökonsekvensbeskrivningen. Mycket arbete har också lagts i projekten
med ”Norra stamledningen” samt förberedelse för sluttäckningen av den
f.d. Lassabackadeponin. Detsamma gäller för det så kallade
”Renenprojektet” och dess samordning med Trafikverkets tunnelprojekt.
Samarbetet mellan inblandade kommuner och länsstyrelser inom
miljösamverkan fortsätter och utvecklas. Förvaltningen har bidragit med
Hallands representant i den gemensamma styrgruppen för miljösamverkan
Halland och miljösamverkan V:a Götaland. Vi arbetar enligt den
gemensamma projektplanen vilket också förutsätter ett utökat samarbete
mellan projektledarna i respektive län, liksom en gemensam styrgrupp. I
denna samverkan har vi deltagit i genomförandet ”Mötesplats Goda
exempel”. Det är ett regionalt forum för handläggare på miljömyndigheter
på kommunerna och länsstyrelserna i Västra Götaland och Hallands län.
Det är inriktat på utbildning och utbyte inom våra tre discipliner
livsmedelstillsyn, hälso- och miljöskydd. Arrangemanget har väckt
uppmärksamhet på riksplanet med deltagande från statliga myndigheter.
Mot bakgrund av EU:s revision av livsmedelstillsynen i Sverige har Statens
Livsmedelsverk antagit nationella operativa mål för 17 särskilt utpekade
riskområden. Detta har lett till en ökad nationell styrning av den
kommunala livsmedelstillsynen och därmed påverkat vårt genomförande av
tillsyn.
Vi har fortsatt vårt arbete med att skapa och upprätthålla en god
tillgänglighet och kontakt med näringslivet. Det har bl.a. skett via
deltagande i olika fora som exempelvis ”Varbergs morgon”, Lotsen,
Näringslivsdag m.m. Vi har också löpande utbildningar inom
kommunikation och bemötande för både nyanställda och ordinarie
personal.
Lagstiftningen som styr nämndens verksamhetsområde ställer krav på att
överträdelser skall anmälas till åklagare utan särskild prövning s.k. ren
verkställighet.
Under 2017 anmäldes 3 ärenden till polis/åklagarmyndigheten. Nr 1 gällde
ev brott mot villkor i sitt tillstånd, nr 2 rörde misstanke om miljöbrott och
otillåten miljöverksamhet i samband med grävarbeten i förorenat område
och nr 3 försäljning av produkt som inte uppfyller förordning (EG)
1223/2009 om kosmetiska produkter.
Utöver redovisningen av tillsynsplanen har varje enhet också beskrivit
verksamheten under året.

Nyckeltal
Antal inspektioner/periodisk tillsyn resp. inkomna ärenden/år
År
2014
2015
2016
2017
Inspektioner
1549
1440
1538
1234
Ärenden
1364
1576
1461
2172
Summa
2913
3016
2999
3406

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § (forts)
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Dnr 2018-000103

Nettokostnad myndighetsutövning per innevånare/år i Varberg
År
2014
2015
2016
2017
Kostnad
142kr
147 kr
149kr
162kr
Intäkterna täcker 48 procent av förvaltningens kostnader.

Ekonomi

Det ekonomiska resultatet för nämnd och förvaltning blev ett överskott
gentemot budget på 190 tkr. Förvaltningen hade i förhållande till budget
högre verksamhetskostnader men samtidigt ett överskott på intäktssidan.
Personalkostnader var något högre än budget.

Beslutsunderlag
Årsredovisning daterad 15 januari 2018.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 7.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige, ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05
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Dnr 2016-001421

Kontroll enl. intern kontrollplan 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

godkänna redovisningen av utförd kontroll enl. intern kontrollplan för
2017.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har antagit intern kontrollplan för 2017. I
den framgår att förvaltningschefen ska kontrollera ett antal
kontrollområden, vid kontrollen som har utförts har inga fel/anmärkningar
kunnat hittas.
Till nämnden ska en redovisning på tre slumpvis utvalda ärenden per enhet
kontrolleras att handläggningstiden inte överskrider 20 arbetsdagar från
det att ärendet är komplett.
Enhet
Anmälan/ansökan inkom
Beslut
Uppfyllt
skickades
Miljöenheten
20170704 Ansökan om avlopp, 20170714
X
Miljöenheten

Miljöenheten

Hälsoskyddsenheten

Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
LivsmedelsJusterandes sign

dnr: 2017-001167
20171218 Anmälan av
installation av
bergvärmepump,
dnr:2017-002123
20170403 Anmälan om
avhjälpandeåtgärd med
anläggande av en
biogasledning från
reningsverket, Getakärr 9:6,
Varberg Energi AB
dnr: 2017-000669
20170802 Anmälan om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd enl. förordningen
(1998.899) 38§
dnr: 2017-001159
20170706 Ansökan /Remiss
om cigarrfestival och
musikunderhållning
dnr:2017-001182
20171031 Anmälan om
Hälsoskyddsverksamhet
förskolan Bolmen
dnr: 2017-001312
20170616 Anmälan om

20171219

X

20170425

X

20170803

X

20170725

X

20171115

X

20170620

X

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § (forts)
enheten
Livsmedelsenheten
Livsmedelsenheten
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Dnr 2016-001421
registrering av
livsmedelsanläggning
dnr:2017-001086
20170123 Anmälan om
registrering av
livsmedelsanläggning
dnr: 2017-000096
20171030 Anmälan om
avregistrering av
livsmedelsanläggning
dnr:2017-001835

20170125

X

20171101

X

Nämnden ska dessutom få en redovisning på antalet hanterade enskilda
avlopp under året:
Inventerade nya avlopp 116 st.
Inventerade uppföljningar 79 st.
Förbud 102 st.
VA-samfällighet 40 st. hushåll/fastigheter.
Tillstånd till befintliga hushåll 110 st.
Tillstånd till nya fastigheter 53 st.
Remisser gällande förhandsbesked 62 st.

Beslutsunderlag
Redovisning intern kontroll daterad 15 januari 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 8.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Meddelande
2018-01-15

1 (2)
Dnr: 2016-001421

Kanslienheten
Birgit Stalpi, 0340-88267

Kontroll enl. intern kontrollplan 2017
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har antagit intern kontrollplan för 2017. I den
framgår att förvaltningschefen ska kontrollera ett antal kontrollområden, vid
kontrollen som har utförts har inga fel/anmärkningar kunnat hittas.
Till nämnden ska en redovisning på tre slumpvis utvalda ärenden per enhet
kontrolleras att handläggningstiden inte överskrider 20 arbetsdagar får det att
ärendet är komplett.
Enhet
Anmälan/ansökan inkom
Beslut
Uppfyllt
skickades
Miljöenheten
20170704 Ansökan om avlopp, 20170714
X
Miljöenheten

Miljöenheten

Hälsoskyddsenheten

Hälsoskyddsenheten
Hälsoskyddsenheten
Livsmedelsenheten
Livsmedels-

dnr: 2017-001167
20171218 Anmälan av
installation av
bergvärmepump,
dnr:2017-002123
20170403 Anmälan om
avhjälpandeåtgärd med
anläggande av en
biogasledning från
reningsverket, Getakärr 9:6,
Varberg Energi AB
dnr: 2017-000669
201700802 Anmälan om
miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd enl. förordningen
(1998.899) 38§
dnr: 2017-001159
20170706 Ansökan /Remiss
om cigarrfestival och
musikunderhållning
dnr:2017-001182
20171031 Anmälan om
Hälsoskyddsverksamhet
förskolan Bolmen
dnr: 2017-001312
20170616 Anmälan om
registrering av
livsmedelsanläggning
dnr:2017-001086
20170123 Anmälan om

20171219

X

20170425

X

20170803

X

20170725

X

20171115

X

20170620

X

20170125

X
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ORGANISATIONSNUMMER.
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2 (2)

enheten
Livsmedelsenheten

registrering av
livsmedelsanläggning
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Nämnden ska dessutom få en redovisning på antalet hanterade enskilda
avlopp under året:
Inventerade nya avlopp 116 st.
Inventerade uppföljningar 79 st.
Förbud 102 st.
VA-samfällighet 40 st. hushåll/fastigheter.
Tillstånd till befintliga hushåll 110 st.
Tillstånd till nya fastigheter 53 st.
Remisser gällande förhandsbesked 62 st.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN
Anders Bergh
Tf. Miljö- och hälsoskyddschef

Varbergs kommun
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2018-02-05
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Dnr 2017-000054

Upphävande av beslut gällande föreläggande
med vite Håstensskolan, fastighet Getakärr 2:21
Arbetsutskottets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden upphäver beslut om föreläggande med vite
DB 2017-268 från den 23 oktober 2017, Serviceförvaltningen, org.nr.
2120001249.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
Beslutet är fattat med stöd av Europaparlamentets och Rådets förordning
(EG) nr 882/2004 art 54 punkt 1 och 2h, 22 samt 33 §§ livsmedelslagen
(2006:804).
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland.

Beskrivning av ärendet
Verksamheten har den 26 oktober 2017 inkommit med komplettering i
enlighet med beslutet. Vi har tagit emot samt granskat kompletteringen
som kommit in och godkänt det. Med anledning av detta upphäver vi
beslutet med DB 2017-268.

Information
Laghänvisning

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 art 54
punkt 1 och 2h och 22 § livsmedelslagen (2006:804) får miljö- och
hälsoskyddsnämnden besluta om föreläggande eller förbud som behövs för
att lagen och de EG-bestämmelser som kompletterats av lagen samt de
beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.
Enligt 11 § livsmedelslagen (LL) samt 23 och 25 § livsmedelsförordningen
(LF) är miljö och hälsoskyddsförvaltning behörig myndighet att utöva
offentlig kontroll. Om en företagare inte följer lagstiftningen ska
förvaltningen vidta åtgärder så att rättelse sker. Detta framgår av artikel 54
i EG-förordning nr 882/2004 och 22 § LL. I 23 § livsmedelslagen
(2006:804) anges att förelägganden och förbud får förenas med vite.
Enligt Livsmedelslagen (2006:804) (LL) § 20 har en kontrollmyndighet i
den utsträckning som behövs för kontrollen rätt att på begäran få
upplysningar och ta del av handlingar.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen får med stöd av 33 § LL bestämma att
ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2017-000054

Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om
livsmedelshygien, bilaga II, kap I punkt 5, skall det finnas ändamålsenlig
och tillräcklig naturlig eller mekanisk ventilation.
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om
livsmedelshygien, bilaga II, kap I, punkt 1 och 2b, ska lokalerna alltid hållas
rena och i gott skick. Lokalernas planering, utformning, konstruktion,
placering och storlek ska vara sådan att den skyddar mot ansamling av
smuts, kontakt med giftiga ämnen, avgivande av partiklar till livsmedlen
och kondensbildning eller oönskat mögel på ytor.
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om
livsmedelshygien, bilaga II, kap IX, punkt 3, ska livsmedel i alla led i
produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan skyddas mot
kontaminering som kan göra livsmedlen otjänliga, skadliga för hälsan eller
kontaminerade på ett sådant sätt att de inte rimligen kan konsumeras i det
skick i vilket de befinner sig.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterad 11 januari 2018.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 9.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Serviceförvaltningen Kristian Helgesson, med mottagningsbevis. Överklagningshänvisningar
för Länsstyrelsen i Hallands län.
Livsmedelsinspektör Caroline Heathcote

Utdragsbestyrkande

Datum

Beslutsförslag
2018-01-11

1 (2)
Dnr: 2017-000054

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Livsmedelsenheten
Caroline Heathcote, 0340-882 37

Upphävande av beslut gällande föreläggande med
vite, Håstensskolan, fastigheten Getakärr 2:21
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden upphäver beslut om föreläggande med vite
DB 2017-268 från den 23 oktober 2017, Serviceförvaltningen, org.nr.
2120001249.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
Beslutet är fattat med stöd av Europaparlamentets och Rådets förordning (EG)
nr 882/2004 art 54 punkt 1 och 2h, 22 samt 33 §§ livsmedelslagen
(2006:804).
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland, se information nedan.

Beskrivning av ärendet
Verksamheten har den 26 oktober 2017 inkommit med komplettering i
enlighet med beslutet. Vi har tagit emot samt granskat kompletteringen som
kommit in och godkänt det. Med anledning av detta upphäver vi beslutet med
DB 2017-268.

Information
Laghänvisning
Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004 art 54
punkt 1 och 2h och 22 § livsmedelslagen (2006:804) får miljö- och
hälsoskyddsnämnden besluta om föreläggande eller förbud som behövs för att
lagen och de EG-bestämmelser som kompletterats av lagen samt de beslut som
har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.
Enligt 11 § livsmedelslagen (LL) samt 23 och 25 § livsmedelsförordningen (LF)
är miljö och hälsoskyddsförvaltning behörig myndighet att utöva offentlig
kontroll. Om en företagare inte följer lagstiftningen ska förvaltningen vidta
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen arbetar och fattar beslut på uppdrag av miljö- och hälsoskyddsnämnden
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åtgärder så att rättelse sker. Detta framgår av artikel 54 i EG-förordning
nr 882/2004 och 22 § LL.
I 23 § livsmedelslagen (2006:804) anges att förelägganden och förbud får
förenas med vite.
Enligt Livsmedelslagen (2006:804) (LL) § 20 har en kontrollmyndighet i den
utsträckning som behövs för kontrollen rätt att på begäran få upplysningar och
ta del av handlingar.
Miljö- och hälskoskyddsförvaltningen får med stöd av 33 § LL bestämma att
ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om
livsmedelshygien, bilaga II, kap I punkt 5, skall det finnas ändamålsenlig och
tillräcklig naturlig eller mekanisk ventilation.
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om
livsmedelshygien, bilaga II, kap I, punkt 1 och 2b, ska lokalerna alltid hållas
rena och i gott skick. Lokalernas planering, utformning, konstruktion,
placering och storlek ska vara sådan att den skyddar mot ansamling av smuts,
kontakt med giftiga ämnen, avgivande av partiklar till livsmedlen och
kondensbildning eller oönskat mögel på ytor.
Enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 om
livsmedelshygien, bilaga II, kap IX, punkt 3, ska livsmedel i alla led i
produktions-, bearbetnings- och distributionskedjan skyddas mot
kontaminering som kan göra livsmedlen otjänliga, skadliga för hälsan eller
kontaminerade på ett sådant sätt att de inte rimligen kan konsumeras i det
skick i vilket de befinner sig.
MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN

Caroline Heathcote
Livsmedelsinspektör
Protokollsutdrag:
Kristian Helgesson Serviceförvaltningen
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Dnr 2015-000285

Upphävande av beslut gällande förbud med vite
Café Di La, fastighet Rådhuset 23
Arbetsutskottets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden upphäver beslut om förbud med vite DB
2017-1239 från den 12 december 2017, Alfors AB, org.nr. 556994-6964.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
Beslutet är fattat med stöd av Europaparlamentets och Rådets förordning
(EG) nr 882/2004 art 54 punkt 1 och 2h, 22 samt 33 §§ livsmedelslagen
(2006:804).
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utförde den 14 december 2017 en extra
offentlig kontroll för att följa upp beslutet. Vi ansåg att verksamheten hade
vidtagit de åtgärder som krävdes för att beslutet skulle följas. Med
anledning av detta upphäver vi beslutet med DB 2017-1239.

Information
Laghänvisning
I avsnitt 4, artikel 14 punkt 1, Europaparlamentets och Rådets förordning
(EG) nr 178/2002 föreskrivsatt livsmedel ska inte släppas ut på marknaden
om de inte är säkra.
I bilaga II, kapitel IX, punkt 2, Europaparlamentets och Rådets förordning
(EG) nr 852/2004: Råvaror och alla ingredienser som förvaras på ett
livsmedelsföretag skall förvaras under lämpliga förhållanden som
förhindrar förskämning och skyddar mot kontaminering.
I bilaga II, kapitel IX, punkt 6, Europaparlamentets och Rådets förordning
(EG) nr 852/2004: Livsmedel som skall förvaras eller serveras kylda skall
så fort som möjligt efter upphettning, eller efter den slutliga beredningen
om ingen värmebehandling sker, kylas ned till en temperatur som inte
medför att en hälsorisk uppstår.
Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004
artikel 54, punkt 1 och 2h och 22 § livsmedelslagen (2006:804) får miljöoch hälsoskyddsnämnden besluta om föreläggande eller förbud som behövs
för att lagen och de EG-bestämmelser som kompletterats av lagen samt de
beslut som har meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum
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Dnr 2015-000285

Enligt 22 § Livsmedelslagen (2006:804) får en kontrollmyndighet meddela
de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de föreskrifter och
beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EGbestämmelserna ska följas.
I 23 § livsmedelslagen (2006:804) anges att förelägganden och förbud får
förenas med vite.
I 3 § Lag om viten (1985:206) anges att vitesbeloppet ska fastställas till ett
belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens ekonomiska
förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas förmå honom att
följa det föreläggande som är förenat med vitet
Enligt 33 § livsmedelslagen (2006:804) får miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att ett beslut gäller även om det överklagas.
Enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) samt 23 och 25 §
livsmedelsförordningen är miljö och hälsoskyddsförvaltning behörig
myndighet att utöva offentlig kontroll. Om en företagare inte följer
lagstiftningen ska förvaltningen vidta åtgärder så att rättelse sker. Detta
framgår av artikel 54 i EG-förordning nr 882/2004 och 22 §
livsmedelslagen.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterad 11 januari 2018.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 10.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Alfors AB, Torggatan 14, 432 41 Varberg, med mottagningsbevis. Överklagningshänvisningar
för Länsstyrelsen i Hallands län.
Livsmedelsinspektör Linda Fällefors

Utdragsbestyrkande

Datum

Beslutsförslag
2018-01-11
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Dnr: 2015-000285

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Livsmedelsenheten
Linda Fällefors, 0340-697159

Upphävande av beslut gällande förbud med vite,
Café Di La, fastigheten Rådhuset 23
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden upphäver beslut om förbud med vite DB
2017-1239 från den 12 december 2017, Alfors AB, org.nr. 556994-6964.
Beslutet gäller omedelbart även om det överklagas.
Beslutet är fattat med stöd av Europaparlamentets och Rådets förordning (EG)
nr 882/2004 art 54 punkt 1 och 2h, 22 samt 33 §§ livsmedelslagen
(2006:804).
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Halland, se information nedan.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utförde den 14 december 2017 en extra
offentlig kontroll för att följa upp beslutet. Vi ansåg att verksamheten hade
vidtagit de åtgärder som krävdes för att beslutet skulle följas. Med anledning
av detta upphäver vi beslutet med DB 2017-1239.

Information
Laghänvisning
•

I avsnitt 4, artikel 14 punkt 1, Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 178/2002 föreskrivsatt livsmedel ska inte släppas
ut på marknaden om de inte är säkra.

•

I bilaga II, kapitel IX, punkt 2, Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 852/2004: Råvaror och alla ingredienser som
förvaras på ett livsmedelsföretag skall förvaras under lämpliga
förhållanden som förhindrar förskämning och skyddar mot
kontaminering.
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•

I bilaga II, kapitel IX, punkt 6, Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 852/2004: Livsmedel som skall förvaras eller
serveras kylda skall så fort som möjligt efter upphettning, eller efter
den slutliga beredningen om ingen värmebehandling sker, kylas ned till
en temperatur som inte medför att en hälsorisk uppstår.

•

Enligt Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 882/2004
artikel 54, punkt 1 och 2h och 22 § livsmedelslagen (2006:804) får
miljö- och hälsoskyddsnämnden besluta om föreläggande eller förbud
som behövs för att lagen och de EG-bestämmelser som kompletterats
av lagen samt de beslut som har meddelats med stöd av EGbestämmelserna ska följas.

•

Enligt 22 § Livsmedelslagen (2006:804) får en kontrollmyndighet
meddela de förelägganden och förbud som behövs för att lagen, de
föreskrifter och beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagen och de beslut som har
meddelats med stöd av EG-bestämmelserna ska följas.

•

I 23 § livsmedelslagen (2006:804) anges att förelägganden och förbud
får förenas med vite.

•

I 3 § Lag om viten (1985:206) anges att vitesbeloppet ska fastställas till
ett belopp som med hänsyn till vad som är känt om adressatens
ekonomiska förhållanden och till omständigheterna i övrigt kan antas
förmå honom att följa det föreläggande som är förenat med vitet

•

Enligt 33 § livsmedelslagen (2006:804) får miljö- och
hälsoskyddsnämnden besluta att ett beslut gäller även om det
överklagas.

•

Enligt 11 § livsmedelslagen (2006:804) samt 23 och 25 §
livsmedelsförordningen är miljö och hälsoskyddsförvaltning behörig
myndighet att utöva offentlig kontroll. Om en företagare inte följer
lagstiftningen ska förvaltningen vidta åtgärder så att rättelse sker.
Detta framgår av artikel 54 i EG-förordning nr 882/2004 och 22 §
livsmedelslagen.
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MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN

Linda Fällefors
Livsmedelsinspektör

Bilaga:
Protokollsutdrag

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §
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2018-02-05
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Dnr 2012-000909

Upphävande av beslut om förbud förenat med
vite att släppa ut avloppsvatten från tillhörande
hushåll
Arbetsutskottets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1.

upphäva meddelat vitesbeslut MHN §43/2017.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen beslutade att förelägga fastighetsägaren att åtgärda avloppssystem på ovannämnd fastigheten senast den 31 juli 2014. Beslutet fattades
den 25 september 2012 i delegeringsbeslut 2012-1149. Underlaget för
föreläggande baserades sig på vad som framkom vid inventeringsbesöket
hösten 2012.
Trots att föreläggande har trätt i kraft har inga åtgärder vidtagits som
förhindrar utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen. Den 26 oktober 2016 skickades ett meddelande om ert
bristfälliga avlopp, med information om beslut med vite där fastighetsägare
fick möjlighet att inkomma med en ansökan om ny avloppsanläggning
innan den 17 november 2016. I meddelandet informerade fastighetsägare
även att en ny avloppsanläggning ska vara inrättat innan den 26 april 2017.
Den 18 november 2016 inkom fastighetsägaren med en ansökan om
tillstånd att inrätta avlopp samt begärde förlängd tid att åtgärda enskilt
avlopp i avvaktan att kommunen bygger ut kommunalt
verksamhetsområdet i området.
Den 12 december 2016 ringde förvaltningen fastighetsägaren för att
informera att det inte finns planer på att bygga ut ett kommunalt
verksamhetsområde där fastigheten ligger. Det finns möjlighet att koppla
på sig till kommunalt spillvattennätet i samfälld form men det projektet
drivs av fastighetsägarna själva.
Den 12 december 2016 skickade förvaltningen ett nytt meddelande om
uppföljning av ert bristfälliga avlopp. Där begärde förvaltningen in
information för att kunna fortsätta handläggning av ärendet. Det blev ett
platsbesök samt kompletteringar till ansökan inkom till förvaltningen så
handläggning av ansökan kunde fortsätta. Fastighetsägaren fick ett tillstånd
att inrätta en ny avloppsanläggning enligt DB 2017-200 daterat den 28
februari 2017. En ny avloppsanläggning skulle vara klart senast den 26 april
2017 enligt överenskommelse.
Den 10 april kom en förfrågan från fastighetsägaren via e-post att få mer tid
att åtgärda sin avloppsanläggning d.v.s. tre månader till.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr 2012-000909

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 15 maj 2017 att förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från hushållet till befintlig avloppsanläggning på
ovanstående fastigheten i Varbergs kommun.
Förbudet gällde två månader efter att beslut har delgivits. Fastighetsägare
fick i praktiken den förlängd tid efterfrågat.
Förbudet förenades med vite. Om 80 000 kronor.
Den 26 juli 2017 slutbesiktigades en ny avloppsanläggning på fastigheten.
Meddelande om slutbesiktningen skickades till fastighetsägare den 6
oktober 2017.

Övervägande

Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att beslut om förbud förenat
med vite ska upphävas då det anses vara uppfyllt.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterad 17 november 2017.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 11.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

med mottagningsbevis
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje +följebrev+ protokollsutdrag
Överklagningshänvisningar för Länsstyrelsen i Hallands län
Miljö- och hälsoskyddsinspektör K Barone

Utdragsbestyrkande

Datum

Beslutsförslag
2017-11-03

1 (2)
Dnr: 2012-000909

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljöskyddsenheten
Katarina Barone, 0340-69 71 58

Upphävande av beslut om förbud förenat med vite
att släppa ut avloppsvatten från tillhörande
hushåll
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1. Upphäva meddelat vitesbeslut MHN §43/2017.

Beskrivning av ärendet
Förvaltningen beslutade att förelägga fastighetsägaren att åtgärda avloppssystem på ovannämnd fastigheten senast den 31 juli 2014. Beslutet fattades
den 25 september 2012 i delegeringsbeslut 2012-1149. Underlaget för
föreläggande baserades sig på vad som framkom vid inventeringsbesöket
hösten 2012.
Trots att föreläggande har trätt i kraft har inga åtgärder vidtagits som
förhindrar utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen.
Den 26 oktober 2016 skickades ett meddelande om ert bristfälliga avlopp, med
information om beslut med vite där fästighetsägare fick möjlighet att inkomma
med en ansökan om ny avloppsanläggning innan den 17 november 2016. I
meddelandet informerade fastighetsägare även att en ny avloppsanläggning
ska vara inrättat innan den 26 april 2017. Den 18 november 2016 inkom
fastighetsägaren med en ansökan om tillstånd att inrätta avlopp samt begärde
förlängd tid att åtgärda enskilt avlopp i avvaktan att kommunen bygger ut
kommunalt verksamhetsområdet i området.
Den 12 december 2016 ringde förvaltningen fastighetsägaren för att informera
att det inte finns planer på att bygga ut ett kommunalt verksamhetsområde
där fastigheten ligger. Det finns möjlighet att koppla på sig till kommunalt
spillvattennätet i samfälld form men det projektet drivs av fastighetsägarna
själva.
Den 12 december 2016 skickade förvaltningen ett nytt meddelande om
uppföljning av ert bristfälliga avlopp. Där begärde förvaltningen in
information för att kunna fortsätta handläggning av ärendet. Det blev ett
platsbesök samt kompletteringar till ansökan inkom till förvaltningen så
handläggning av ansökan kunde fortsätta. Fastighetsägaren fick ett tillstånd
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att inrätta en ny avloppsanläggning enligt DB 2017-200 daterat den 28
februari 2017. En ny avloppsanläggning skulle vara klart senast den 26 april
2017 enligt överenskommelse.
Den 10 april kom en förfrågan från fastighetsägaren via e-post att få mer tid att
åtgärda sin avloppsanläggning d.v.s. tre månader till.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 15 maj 2017 att förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från hushållet till befintlig avloppsvanläggning på
ovanstående fastigheten i Varbergs kommun.
Förbudet gällde två månader efter att beslut har delgivits. Fastighetsägare fick
i praktiken den förlängd tid efterfrågat.
Förbudet förenades med vite. Om 80 000 kronor.
Den 26 juli 2017 slutbesiktigades en ny avloppsanläggning på fastigheten.
Meddelande om slutbesiktningen skickades till fastighetsägare den 6 oktober
2017.

Övervägande
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att beslut om förbud förenat
med vite ska upphävas då det anses vara uppfyllt.

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN

Katarina Barone
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Protokollsutdrag
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 Norrtälje +följbrev+ protokollsutdrag
Överklagningshänvisningar för länsstyrelse
Miljö- och hälsoskyddsinspektör K Barone

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Upphävande av beslut om förbud med vite att
släppa ut avloppsvatten från tillhörande hushåll
fastighet
Arbetsutskottets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1. upphäva meddelat vitesbeslut MHN § 29/2017.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inventerade avloppet på
den 18 september 2014. Vid inventering av avloppsanläggningen var
den ena fastighetsägaren närvarande.
Vid besöket på fastigheten kunde det konstateras att från hushållet leddes
vatten från WC- och BDT (bad-, disk-, och tvättvatten) till
avloppsanläggningen. Anläggningen bestod av två seriekopplade brunnar
därefter var det oklart vart vattnet leddes men troligen till dike eller
åkerdränering och sedan vidare till Skuttran. När den första brunnen
inspekterade kunde varken in- eller utlopp lokaliseras, eftersom det var så
mycket slam. Det är oklart när avloppsanläggningen anlades eftersom det
saknas dokument och tillstånd. Beslut om förbud att släppa ut
avloppsvatten skickades den 18 september 2014, 2014-878.
Beslut om tillstånd att inrätta ny avloppsanläggning beslutades den 19 juli
2016, DB 2016-695.
Trots att förbudet hade trätt i kraft hade inga åtgärder vidtagits som
förhindrar utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen enligt uppgifter från fastighetsägarna. Den 8 februari 2017
skickades ett meddelande om bristfälligt avlopp, med information om
beslut med vite där fastighetsägare fick möjlighet att inkomma med
kontrollplan och utförandeintyg samt fotodokumentation innan den 1 mars
2017. Fastighetsägare meddelade den 1 mars 2017 att ingen ny
avloppsanläggning hade inrättats.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 3 april 2017 att förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från hushållet till befintlig avloppsanläggning på
fastigheten Stamnared 27:4, Varbergs kommun.
Förbudet gällde från och med den 1 september 2017.
Förbudet förenades med ett vite om 40 000 kr för var av en av
fastighetsägarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § (forts)

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05

21

Dnr 2014-001186

Övervägande

Den 7 november 2017 inkom utförandeintyg till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Den 1 december 2017 skickade miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen ett meddelande att avloppsanläggningen är
inrättad enligt tillståndsbeslut, DB 2016-695.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer vidare att beslut om förbud
förenat med vite skall upphävas då det anses vara uppfyllt.

Beslutsunderlag
Beslutsförslag daterad 1december 2017.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 12.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

I
med mottagningsbevis
Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80 Norrtälje +följebrev+ protokollsutdrag
Överklagningshänvisningar för Länsstyrelsen i Hallands län.
Miljö- och hälsoskyddsinspektör E Jönsson

Utdragsbestyrkande

Datum

Beslutsförslag
2017-12-01

1 (2)
Dnr: 2014-001186

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Miljöskyddsenheten
Emelie Jönsson, 0340-889 68

Beslut om upphävande av beslut om förbud
förenat med vite att släppa ut avloppsvatten från
tillhörande hushåll
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att upphäva meddelat vitesbeslut
MHN § 29/2017.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inventerade avloppet på
den 18 september 2014. Vid inventering av avloppsanläggningen var den ena
fastighetsägaren närvarande.
Vid besöket på fastigheten kunde det konstateras att från hushållet leddes
vatten från WC- och BDT (bad-, disk-, och tvättvatten) till
avloppsanläggningen. Anläggningen bestod av två seriekopplade brunnar
därefter var det oklart vart vattnet leddes men troligen till dike eller
åkerdränering och sedan vidare till Skuttran. När den första brunnen
inspekterade kunde varken in- eller utlopp lokaliseras, eftersom det var så
mycket slam. Det är oklart när avloppsanläggningen anlades eftersom det
saknas dokument och tillstånd. Beslut om förbud att släppa ut avloppsvatten
skickades den 18 september 2014, 2014-878.
Beslut om tillstånd att inrätta ny avloppsanläggning beslutades den 19 juli
2016, DB 2016-695.
Trots att förbudet hade trätt i kraft hade inga åtgärder vidtagits som
förhindrar utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanläggningen
enligt uppgifter från fastighetsägarna. Den 8 februari 2017 skickades ett
meddelande om bristfälligt avlopp, med information om beslut med vite där
fastighetsägare fick möjlighet att inkomma med kontrollplan och
utförandeintyg samt fotodokumentation innan den 1 mars 2017.
Fastighetsägare meddelade den 1 mars 2017 att ingen ny avloppsanläggning
hade inrättats.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 3 april 2017 att förbjuda
utsläpp av avloppsvatten från hushållet till befintlig avloppsanläggning på
fastigheten Stamnared 27:4, Varbergs kommun.
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Förbudet gällde från och med den 1 september 2017.
Förbudet förenades med ett vite om 40 000 kr för var av en av
fastighetsägarna.

Övervägande
Den 7 november 2017 inkom utförandeintyg till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Den 1 december 2017 skickade miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen ett meddelande att avloppsanläggningen är inrättad
enligt tillståndsbeslut, DB 2016-695.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer vidare att beslut om förbud
förenat med vite skall upphävas då det anses vara uppfyllt

MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSFÖRVALTNINGEN

Emelie Jönsson
Miljö- och hälsoskyddsinspektör

Protokollsutdrag
Inskrivningsmyndigheten, Lantmäteriet Fastighetsinskrivning, 761 80
Norrtälje

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05
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Dnr 2017-000079

Rapport 4-2017. Tillsyn på kommunens
strandbad 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1. notera rapport 4 2017 tillsyn på kommunens strandbad 2017 i
protokollet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har det offentliga tillsynsansvaret enligt
miljöbalken och förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899). Syftet med tillsynen är att kontrollerna så att ingen olägenhet
för människors hälsa uppstår. Mellan den 28 juni och den 25 juli 2017
inspekterade Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommunens samtliga 27
strandbad, av dessa är 16 klassade som EU-bad. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen kontrollerade bland annat toaletter, nedskräpning
och badvatten kvalité. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gör
bedömningen att strandbaden håller en bra standard och att man som
badande kan känna sig trygg, då risken för att utsättas för en olägenhet är
liten.

Beslutsunderlag
Rapport 4-2017.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 13.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN §

Sammanträdesprotokoll
2018-02-05

23

Dnr 2017-000079

Rapport 5-2017. Bostadstillsyn i Varbergs
kommun 2017
Arbetsutskottets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1. notera rapport 5 2017, Bostadstillsyn i Varbergs kommun 2017 i
protokollet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsyn över byggnader som
innehåller en eller flera bostäder samt tillhörande utrymmen enligt
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Hälsoskyddsenheten har under året 2017 ägnat sig åt systematisk
bostadstillsyn. Syftet med projektet var att aktivt försöka förebygga
olägenheter för människors hälsa och inte enbart handlägga bostadsklagomål på det traditionella sättet.
Under projektet har 5 fastighetsägare fått tillsyn av miljö-och
hälsoskyddsförvaltningen. Totalt har 12 fastigheter inspekteras som
sammanlagt utgör 70 lägenheter. 10 av 12 fastigheter hade någon form av
anmärkning vid tillsynsbesöken som utgjorde anmärkningar på
sammanlagt 30 stycken lägenheter.
Trots att projekt visar att 30 av 70 lägenheter hade anmärkningar gör miljöoch hälsoskyddsförvaltningen bedömningen att fastighetsägarna har ett
relativt väl fungerande egenkontrollprogram enligt miljöbalken. Många av
anmärkningarna var av det mindre slaget och lätt åtgärdade. Hälsoskyddsenheten har fått snabb återkoppling på inspektionsrapporterna och
åtgärder eller åtgärdsplaner har redovisats till miljö-och hälsoskyddsförvaltningen i utsatt tid.

Beslutsunderlag
Rapport 5-2017.

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskotts protokoll från den 22
januari § 14.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

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

Utdragsbestyrkande

Datum

