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Dnr 2015-001308

Nämndsammanträde den 1 februari 2016
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− nämndens sammanträde den 1 februari 2016 flyttas till kl. 10.00-12.00.
Beskrivning av ärendet
Ordförande Martin Bagge meddelar att nämndens sammanträde den 1
februari bör flyttas då det ska vara en konferens om
Stadsutvecklingsprojektet på eftermiddagen.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 102§.
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från

4

nämndens

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

notera redovisningen från FAH-konferensen 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.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 19 oktober 73§ och den 23
november 2015, 85§.
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Dnr 2015-000021

Information om inbjudningar till kurser/konferenser
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− uppdra åt förvaltningen att anmäla Sandor Olah, Maulo Rivera,
Margareta Bernås, Kjell-Ove Cederholm, Martin Bagge och Rita
Wiberg till Miljömålskonferensen.
Beskrivning av ärendet
Ordförande Martin Bagge (MP) informerar om att det har kommit en
inbjudan till Miljömålskonferens 2016 "Hallands landsbygd - en resurs i
miljömålsarbetet". Fredagen den 22/1 på Gullbrannagården, Halmstad
Konferensen kommer att ta upp aktuella frågor med koppling till miljömålet
Ett rikt odlingslandskap, t ex Landsbygdsprogrammet, planeringsfrågor och
åtgärder för bättre vatten. I programmet deltar bl.a. landshövding Lena
Sommestad, regionchef Helen Andersson, LRF med flera.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 86§.
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Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 100

Sammanträdesprotokoll
2015-12-14

6

Dnr 2015-000022

Delegeringsbeslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

godkänna redovisningen av delegeringsbeslut.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och räddningsnämnden (nytt namn fr.o.m. 1 januari 2013 till Miljöoch hälsoskyddsnämnden) har överlåtet sin beslutanderätt till tjänstemän
enligt en av miljö- och räddningsnämnden antagen delegeringsordning.
Dessa beslut ska redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Redovisningen innebär inte att Miljö- och hälsoskyddsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat en förteckning över
delegeringsbeslut för den 1 oktober -15 november 2015.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 87§.
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Dnr 2015-000023

Intern redovisning – förvaltningen redovisar
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att notera i protokollet miljö- och
hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisning av:
− 2015-1005, 2015-001802. Yttrande över skottlossningstillstånd inom
Varbergs kommun
− 2015-1040, 2011-000650 Beslut om timavgift för tillsyn enligt
miljöbalken, Leif Larssons Bud AB, fastigheten Tvååkers-ås 7:3
− Ordförandebesluten:
− 2015-980 Dnr 2015-001709 Beslut om yttrande över ansökan om
upphävande av vattenskyddsområden och skyddsföreskrifter för
Tvååker och Björkäng (513-5842-15)
− 2015-1012 Dnr 2015-001644 Beslut om yttrande över
samrådshandling för detaljplan, utökning av Derome industriområde,
del av fastigheterna Bossgård 2:8, 2:20 m.fl.
− 2015-998 Dnr 2015-000397 Beslut om yttrande över
samrådshandling till detaljplan för bostäder på fastigheten Träslöv
8:139.
− 2015-1019 Dnr 2014-000245 Beslut om yttrande angående
överklagande av meddelad dom om tillstånd till fortsatt och utökad
produktion vid Södra Cell AB:s anläggning i Värö, mål M 8984-15
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson ges möjlighet att under denna
punkt redovisa/informera nämnden i olika frågor.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott väljer ut delegeringsbeslut
som miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar på nämndens
sammanträde.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 88§.
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Dnr 2015-000024

Meddelanden, information om beslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera de inkomna protokollsutdragen från Kommunstyrelsen 189 och
193 §§ i protokollet.
Beskrivning av ärendet
Kommunstyrelsen har översänt protokollsutdrag:
− § 193, Remissvar – Införande av 18-årsgräns för kosmetiska solarier.
Beslut: tillstyrka förslaget om införande av 18-årsgräns för
kosmetiska solarier.
− § 189, Redovisning av uppdrag – utvärdering av Tyck Om Varberg.
Beslut: godkänna redovisningen av uppdraget samt anteckna att en
översyn av synpunktshanteringen Tyck Om Varberg sker vid ett
eventuellt införande av en ”kommungemensam kundservice”.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november, 89§.
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Dnr 2015-000465

Ekonomisk rapport, kvartalsrapport
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− godkänna den ekonomiska rapporten för januari till och med oktober
2015.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar miljö- och hälsoskyddsförvaltningens ekonomiska rapport för januari till och med oktober
2015.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 90§.
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Dnr 2007-001914

Justering av timkostnad/grundbelopp för tillsyn/kontroll
inom miljö- och hälsoskyddsområdet i Varbergs kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

timkostnaden/grundbeloppet för miljö- och hälsoskyddsnämndens taxor
inom Varbergs kommun fr.o.m. den 1 januari 2016 ska vara 942 kr för
tillsyn inom miljöbalkens område och 942 kr respektive 1130 kr för
kontroll inom livsmedels- och foderområdena.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har två taxor, en miljö/ hälsoskyddstaxa
som för närvarande är 915 kr/timme och en livsmedelstaxa med
differentierade nivåerna 1098 kr/timme för årlig inspektion (exklusive resor
m.m.) och 915 kr för återbesök m.m.
I av kommunfullmäktige fastställda taxor för miljö- och
hälsoskyddsnämnden finns en indexuppräkningsklausul. Ökningen enl. SCB
fram till september 2015 är 2,9% vilket innebär att taxorna ska höjas med
samma procenttal.
Idag finansieras nämndens verksamhet ungefär till 50 % av kommunala
skattemedel och till 50 % av avgifter.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 91§.

Prot. utdrag:

Justerandes sign
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Dnr 2007-001914

Justering/ändring
av
Taxa
för
miljöoch
hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll av livsmedels- och
vissa jordbruksprodukter, Varbergs kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

anta förslag till justering/ändring av taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens offentliga kontroll av livsmedels- och vissa
jordbruksprodukter, Varbergs kommun för kontroll inom livsmedelsoch foderområdena.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämndens livsmedelsenhet har kommit in med ett
förslag till justering/ändring av taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens
offentliga kontroll av livsmedels- och vissa jordbruksprodukter, Varbergs
kommun för kontroll inom livsmedels- och foderområdena.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 92§.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Livsmedelsenheten

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr 2009-000190

Förslag till tillägg i taxebilaga A, Taxa för tillsyn inom
miljöbalkens område
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

tillsyn av enskild avloppsanläggning ska ha objektsfaktor 2.

−

detta beslut ersätter tidigare beslut från miljö- och räddningsnämndens
daterad den 4 maj 2009, 56 §, gällande taxa för avloppsinventering.

Beskrivning av ärendet
I samband med avloppsinventeringen har förvaltningen hittills tagit betalt i
timavgift, oftast motsvarande en handläggningstimma som schablon. I
tillsynsplanen har vi en objektsfaktor på fyra timmar.
Den låga avgiften har en historisk bakgrund i ett politiskt ställningstagande
där man avstått att påföra fastighetsägaren full avgift för den tid som läggs
ner på ärendet. Av handläggaren ute i fält har detta upplevts som positivt
och dialogen har kunnat fokusera på byggandet av nya avloppsanläggningar
istället för diskussioner kring taxan.
Avloppsgruppen anser dock att fyra timmar per inventeringsobjekt är för
litet i relation till den tid som läggs ned och skulle vilja höja objektsfaktorn i
tillsynsplanen till fem timmar. Det bedöms då som rimligt att även avgiften
för inventeringen höjs. Avloppsgruppen vill införa en fast avgift för
avloppsinventering á två timmar.
Avgiften ska gälla alla inventeringar som sker ute på plats på fastigheten,
oavsett om det finns något tillstånd för anläggningen eller inte. Avgiften ska
även gälla oberoende av vilken bedömning som görs av avloppsanläggnigen
ute i fält, d.v.s. oavsett om den döms ut eller ges ett ok på lång eller kort
sikt.
En fastighetsägare som äger två eller flera fastigheter i nära anslutning till
varandra betalar dock endast för ett besök oavsett antalet fastigheter.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 93§.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Miljöskyddsinspektör E Rosen, M Larsson

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr 2003-000706

Intern kontrollplan 2016
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

anta den interna kontrollplanen för 2016.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är enligt kommunallagen ansvarig för den
interna kontrollen. I kommunallagens 6 kap. står följande:
1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens
eller landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga
nämnders och eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som
bedrivs i sådana företag som avses i 3 kap. 17 och 18 §§ och
sådana kommunalförbund som kommunen eller landstinget är
medlem i. Lag (2009:48).
7 § Nämnderna ska var och en inom sitt område se till att
verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som gäller för
verksamheten.
De ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt
att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt.
Detsamma gäller när vården av en kommunal angelägenhet med
stöd av 3 kap. 16 § har lämnats över till någon annan. Lag
(1999:621).
En plan för hur den interna kontrollen ska hanteras är ett viktigt
ledningsverktyg
för
såväl
den
politiska
ledningen
som
tjänstemannaorganisationens.
Intern kontroll i praktiken
En viktig del in den interna kontrollen är att skapa ändamålsenliga och väl
dokumenterade system och rutiner. Organisationen blir då mindre sårbar vid
personalförändringar. Redovisning och övrig information ska vara
rättvisande eller tillförlitlig annars kan detta få negativa följder genom att de
beslut som fattas riskerar att bli felaktiga. En grundförutsättning för en
effektiv verksamhet, d.v.s. måluppfyllelse, är att säkerställa att lagar,
policys, reglementen mm följs. Kommunens tillgångar ska skyddas mot
förluster eller förstörelse och allvarliga fel upptäckas och elimineras. Med
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
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Dnr 2003-000706

en god intern kontroll undviks ofta oavsiktliga fel. De avsiktliga kräver mer
sofistikerade kontroller och en väl strukturerad ansvars- och
befogenhetsfördelning. Viktiga verktyg är exempelvis reglemente, intern
arbetsordning, delegeringsförteckning och intern kontrollplan.
Det är förvaltningschefens ansvar att bistå nämnden med att ta fram tydligt
och begripligt underlag så att god intern kontroll kan upprätthållas. Brister i
den interna kontrollen ska skyndsamt påtalas för nämnden så att åtgärder
kan vidtas.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 94§.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet, ekonomikontoret

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 108

Sammanträdesprotokoll
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Dnr 2015-001894

Kontrollplan 2015-2016 kontrollområde Livsmedel
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− godkänna upprättat förslag till kontrollplan inom livsmedelsområdet för
år 2015-2016.
Beskrivning av ärendet
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av
hur de krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls
av myndigheten. Kraven finns bl.a. i Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 882/2004 av den 29 april 2004 om offentlig kontroll för
att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av foder- och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Varbergs kommun är behörig
myndighet/kontrollmyndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen.
Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på
anläggningar, för vilka kommuner är kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§
livsmedelsförordningen, och som är lokaliserade inom kommunens gränser.
Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och
spårbarhet. Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde
innefattar cirka 200 olika EG-förordningar, lagar, förordningar och
föreskrifter. Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna revision och
inspektion samt i viss utsträckning provtagning och analys. Betydande
arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision, inspektion och
provtagning, handlägga ärenden såsom registrering och riskklassificering,
utreda misstanke om matförgiftning, årligen rapportera uppgifter till
Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner, avgifter.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för den operativa offentliga
kontrollen vid cirka 600 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt
restauranger, butiker, centralkök, dricksvattenanläggningar och industriella
anläggningar.
Kontrollen utförs av 4 inspektörer, totalt 3.85 årsarbetskrafter. Planerad
kontroll är avgiftsfinansierad. Utöver avgiftsfinansierad planerad kontroll
utför miljö- och hälsoskyddsförvaltningen extra offentlig kontroll som
verksamheterna betalar extra för.
Kontrollen är baserad på riskklassificering av anläggningarna. Varje år
fastställs en plan för den offentliga kontroll som förvaltningen och dess
Justerandes sign
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Dnr 2015-001894

inspektörer ska utföra. I denna bestäms bl.a. vilka anläggningar som ska
kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras samt i stora drag vad
som ska kontrolleras. Planen syftar till att kontrollen ska vara effektiv och
ändamålsenlig. Denna plan fungerar också som arbetsfördelning/instruktion
till inspektörerna. Kontroll sker utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt
utifrån vägledningar från Livsmedelsverket.
Planen innebär i korthet att verksamheterna ska kontrolleras utifrån sin
kontrolltid samt att vi ska delta i riksprojektet, länsprojektet och göra två
egna projekt.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 95§.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Livsmedelsenheten

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2015-001700

Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

föreslå kommunfullmäktige att nuvarande reglemente för miljö- och
hälsoskyddsnämnden kvarstår i nuvarande lydelse.

Beskrivning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 15 september 2015, § 147, beslutat att ge
respektive nämnd i uppdrag att låta genomföra översyn av eget reglemente i
samband med beslut om revidering av kommunstyrelsens reglemente.
Med anledning av att översynen bör behandlas vid samma tillfälle av
kommunfullmäktige samordnar kommunkansliet arbetet. Kommunkansliet
vill ha de reviderade förslagen från nämnderna senast den 31 december
2015.
Tillsammans med begäran om yttrande och protokollsutdrag skickar
kommunkansliet även med kommunstyrelsens reglemente. Reglementet bör
tas i beaktning i översynen av eget reglemente.
Reglementet för miljö- och hälsoskyddsnämnden antogs av
kommunfullmäktige den 18 december 2013, 191 § i samband med att ett
räddningstjänstförbund bildades av Varbergs och Falkenbergs kommuner
och den tidigare miljö- och räddningsnämnden blev miljö- och
hälsoskyddsnämnd.
Bedömning
Kommunstyrelsens revidering föranleder ingen ändring av nuvarande
reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 96§.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunkansliet

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden
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Dnr 2006-000236

Delegering i särskilda ärenden
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− upphäva miljö- och räddningsnämndens beslut från den 27 januari 2003,
17 § och i stället föra in motsvarande text från beslutet i
delegeringsförteckningen.
− anta
föreslagen
delegeringsförteckningen
hälsoskyddsförvaltningen.

för

miljö-

och

Beskrivning av ärendet
Nuvarande delegering antogs den 10 juni 2013, 38 §. Det har fram till dags
dato skett en del förändringar i lagstiftningen/föreskrifter och med anledning
av det föreslås att nämnden fattar beslut om följande
ändringar/kompletteringar av gällande delegeringsförteckning. Det finns
också ett separat beslut från miljö- och räddningsnämnden från den 27
januari 2003, 17 §. Fullmakt till Stefan Andersson, och föra in motsvarande
text från beslutet i delegeringsförteckningen
Förvaltningschefen
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) uppdrar åt förvaltningschefen att,
med förbehåll som följer av kommunallagen fatta beslut på nämndens
vägnar i ärendegrupper som anges nedan
att befullmäktiga miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson eller den
Stefan Andersson i sitt ställe vid ett eller flera tillfällen förordnar,
att i alla de fall, då miljö- och hälsoskyddsnämndens rätt ifrågakommer vid
samtliga över- och underdomstolar, exekutionssäten och övriga myndigheter
väcka, utföra, fullfölja och bevaka miljö- och hälsoskyddsnämndens talan,
att jämväl utom domstol vid alla de tillfällen då miljö- och
hälsoskyddsnämndens rätt kan vara ifråga, densamma iaktta och bevaka,
att på miljö- och hälsoskyddsnämndens vägnar framställa ansvarsyrkanden,
motta delgivningar av stämningar, kallelser och handlingar av varje slag.
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Dnr 2006-000236
Kompletteras/ändras
till:

Upphört att gälla/tas
bort:

Kemiska produkter och
biotekniska organismer
Tillstånds/dispensbeslut
• Besluta i ärende om
tillstånd till spridning
av kemiska
bekämpnings-medel (§
14 SNFS 1997:2).
Miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd
Yttranden m.m.

(NFS 2015:2)

• Avge yttrande till
länsstyrelsen i
tillståndsärende enligt
26 § avfallsförordningen
(2001:1063).

Skydd av områden
Tillstånds/dispensbeslut

Skydd av områden
Tillstånds/dispensbeslut

• Besluta i ärende om
tillstånd /anmälan
enligt vattenskyddsföreskrifter
(7
kap.22 §)

• Besluta i ärende om
tillstånd /anmälan och
dispens enligt
vattenskyddsföreskrifter
(7 kap.22 §)

Täkter, jordbruksmark
m.m.

Täkter, jordbruksmark
m.m.

Täkter, jordbruksmark
m.m.

Tillsyn

Tillsyn

Tillsyn

•

Justerandes sign

Punkten tas bort,
behandlas under avfall
och producentansvar yttranden

Tillsynsärenden
•
angående skötsel av
jordbruksmark, se
under Naturvård.

Besluta
i •
tillsynsärenden
angående skötsel
av jordbruksmark,
som avses i 12 kap.

Utdragsbestyrkande
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angående skötsel
av jordbruksmark,
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under
Naturvård.
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Under rubriken

Kompletteras/ändras
till:

Avfall och
producentansvar

Avfall och
producentansvar

Tillsynsärenden
• Godkänna plats för
nedgrävning av häst
enl. 27 § Statens
Jordbruksverks föreskrifter (SJVFS
2006:84) om befattning
med animaliska
biprodukter och
införsel av andra produkter, utom livsmedel,
som kan sprida smittsamma sjukdomar till
djur och människor.

Tillsynsärenden
• Godkänna plats för

Livsmedelsverkets
kungörelse om
dricksvatten
(SLVFS 2001:30)

Livsmedelsverkets
föreskrifter om
dricksvatten
(SLVFS 2001:30)

• Besluta om
inskränkningar i
undersökningsskyldigh
et (12 §).

• Besluta om
undersökning av
andra ämnen och
mikro-organismer än
som anges i bilaga 2
vid misstanke att de
kan förekomma i
sådana halter att de
kan utgöra en fara för
människors hälsa (12
§).

Upphört att gälla/tas
bort:

nedgrävning
av
häst enl. 2 kap. 23,
26
§§
Statens
Jordbruksverks
föreskrifter (SJVFS
2014:43)
Föreskrifter om ändring
i Statens jordbruksverks föreskrifter
(SJVFS 2006:84)
om befattning med
animaliska biprodukter och införsel
av andra produkter, utom livsmedel,
som kan sprida
smittsamma sjukdomar till djur.

Livsmedelsverkets
föreskrifter om
livsmedelshygien
(LIVSFS 2005:20) H 15
• Godkänna livsmedelsanläggningar (5 §).
Justerandes sign
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Kompletteras/ändras
till:

Upphört att gälla/tas
bort:

Fort.
• Registrera, om inte
• Registrera
livsmedelsföretagare
anläggningen ska
som bedriver någon av
godkännas enligt 4
följande
eller 5 §§,
verksamheter: 1)
Livsmedelsföretagare
verksamhet som
som bedriver någon av
omfattas av
följande verksamheter:
Livsmedelsverkets
föreskrifter om
1) verksamhet som
dricksvatten och 2)
omfattas av
beredning, behandling
Livsmedels-verkets
eller bearbetning av
föreskrifter om
snus eller tuggtobak (7
dricksvatten och 2)
§).
beredning, behandling
eller bearbetning av
snus eller tuggtobak (7
§).
Livsmedelsverkets
Kompletteras med
ytterligare en punkt:
föreskrifter om offentlig
kontroll av livsmedel
(LIVSFS 2005:21), H 4
• Lämna uppgifter om
genomförda kontroller
av verksamhet i en
mobil anläggning till
kontrollmyndighet i den
kommun som
registrerat
anläggningen, om den
är registrearad i
Sverige (3b §).
Europaparlamentets och
• Avslå ansökan om
Rådets förordning (EG)
godkännande av
nr 882/2004 av den 29
livsmedelsanläggning
april 2004
(2 avd. 7 kap. 31
artikel punkt 2 c).
• Utfärda villkorat
godkännande och
förlänga det
villkorade
godkännande för
anläggning (2 avd. 7
kap. 31 artikel punkt
2 d).

Justerandes sign
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Dnr 2006-000236
Kompletteras/ändras
till:

Upphört att gälla/tas
bort:

Europaparlamentets och
Rådets förordning (EG)
nr 852/2004 av den 29
april 2004

• Godkänna
livsmedelsanläggning
(2 kap. 6 artikel punkt
3).

Europaparlamentets och
Rådets förordning (EG)
nr 853/2004 av den 29
april 2004

Europaparlamentets och
Rådets förordning (EG)
nr 853/2004 av den 29
april 2004
Ovanstående rubrik
och punkt ska tas bort:
• Godkänna
animalieanläggning
(2 kap. 4 artikel).

Europaparlamentets och
Rådets förordning (EG)
nr 854/2004 av den 29
april 2004

Europaparlamentets och
Rådets förordning (EG)
nr 854/2004 av den 29
april 2004
Ovanstående rubrik
och samtliga punkter
ska tas bort:
•

•

•

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Godkänna anläggning
för produkter av
animaliskt ursprung
vid den tidpunkt och på
det sätt som anges i
artikel 31.2 i
förordning (EG) nr
882/2004 (2 kap. 3
artikel punkt 1).
Tilldela ett
godkännandenummer
till varje godkänd
animalieanläggning (2
kap. 3 artikel punkt 3).
Dra tillbaka eller
tillfälligt upphäva
godkännande av vissa
enheter eller grupper
av enheter i fråga om
grossistmarknader (2
kap. 3 artikel punkt 4
c).
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Kompletteras/ändras
till:

Upphört att gälla/tas
bort:
• Kontrollera genom
offentlig kontroll att
livsmedelsföretagare
uppfyller kraven i förordningar (EG) nr
852/2004, 853/2004
och 1774/2002 (2 kap.
4 artikel punkt 2).
• Besluta om
inklassning av
livsmedelsföretag
vilken ligger till grund
för årlig kontrollavgift (5-6 §§)
Förordningen om
bidrag till åtgärder mot
radon i egna hem
(1988:372)

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

Förordningen om bidrag
till åtgärder mot radon i
egna hem (1988:372)

Ovanstående rubrik
och följande punkt är
upphävd 2015-01-01.
Yttrande
• Avge yttrande till
Länsstyrelsen vid
ansökan om
radonbidrag.

Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 97§.

Justerandes sign
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Dnr 2015-001289

Tillsynsplan 2016
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

fastställa tillsynsplanen för 2016.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan informerar om att förvaltningen kommer
att planera tillsynsplanen på planeringsdagarna i början av december,
därefter kommer den att redovisas på nämndens sammanträde den 14
december.
Miljöbalken och dess förordningar trädde i kraft den 1 januari 1999. I förordningen om tillsyn enligt miljöbalken ställdes bl.a. kravet att de operativa
tillsynsmyndigheterna, som miljö- och hälsoskyddsnämnden, skulle göra en
utredning om tillsynsbehovet inom sina ansvarsområden. Enligt
miljötillsynsförordningen (2011:13) är kommunen skyldig att;
1.

Föra register över de verksamheter som fordrar återkommande
tillsyn.

2.

Varje verksamhetsår upprätta tillsynsplan.

3.

Årligen uppdatera utredningen om tillsynsbehovet.

4.

Följa upp och utvärdera tillsynsverksamheten.

5.

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

Nämnden behandlar alla sina verksamhetsområden såsom miljöbalken
kräver att miljöområdet hanteras d.v.s. uppföljning, utvärdering av
verksamheten, vilket tillsynsbehov som finns, vilka resurser och vilken
kompetens som nämnden förfogar över.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 98§.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Kommunfullmäktige, ekonomikontoret
Miljö- och hälsoskyddschef S Andersson
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Dnr 2010-001604

Beslut om föreläggande att vidta åtgärder förenat med vite,
Restaurang China Sea, fastigheten Verkstaden 5
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att livsmedelsföretagare GW
Restaurang i Varberg AB med organisationsnummer 556819-6694 vidtar
följande åtgärder:
− Verksamheten ska omedelbart efter delgivning av detta beslut upprätta
och därefter följa skriftliga rutiner för rengöring som säkerställer att
livsmedel inte förorenas och att lokalerna med dess inredning och
utrustning hålls ren. Beslutet är förenat med ett löpande vite om 5 000
kronor för varje tillfälle som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
konstaterar överträdelse. Dock högst var fjortonde dag.
− Verksamheten ska omedelbart efter delgivning av detta beslut utföra
löpande inventering av underhållsbehovet i lokalen samt upprätta en
underhållsplan. Underhållsplanen ska uppdateras löpande och i den ska
det framgå vad som ska åtgärdas och datum när det ska vara åtgärdat.
Beslutet är förenat med ett löpande vite om 5000 kronor för varje
tillfälle som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar att
underhållsplanen inte följts eller uppdaterats. Dock högst var fjortonden
dag.
− Verksamheten ska senast 4 veckor efter delgivning av detta beslut frakta
bort kylskåp med trasig glasdörr som förvaras i verksamheten. Beslutet
är förenat med ett löpande vite om 5 000 kronor. Dock högst var
fjortonde dag.
− Verksamheten ska omedelbart efter delgivning av detta beslut se till att
verksamhetens arbetskläder förvaras så att inte obehöriga kommer åt
dem. Arbetskläderna ska inte heller förvaras ihop med privata kläder
eller ihop med föremål som kan smutsa ner dem som exempelvis
sladdar. Beslutet är förenat med ett löpande vite om 5000 kronor för
varje tillfälle som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen konstaterar
överträdelse. Dock var fjortonde dag.
− Verksamheten ska omedelbart efter delgivning av detta beslut förvara
animaliska råvaror som exempelvis kyckling vid lämplig temperatur där
sjukdomsframkallande mikroorganismer inte tillväxer eller gifter bildas
så att en hälsofara uppstår. Beslutet är förenat med ett löpande vite om
5000 kronor för varje tillfälle som miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
konstaterar överträdelse. Dock högst var fjortonde dag
Föreläggandet gäller från den dag beslutet delgivits.
Justerandes sign
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Beslutet gäller även om det överklagas.
Beslutet kan överklagas till Länsstyrelsen i Hallands län.
Beskrivning av ärendet
Samtliga inspektioner på restaurang China Sea från den 17 oktober 2013
och framåt har visat på flera avvikelser i verksamheten, flera av dem är
återkommande vid nästan varje inspektionstillfälle. Alla inspektioner har lett
till ett eller flera återbesök.

Justerandes sign

−

Den 17 oktober 2013 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett
oanmält ordinarie besök på Restaurang China Sea. Vid besöket
konstaterades bland annat:
− Rengöringen var eftersatt i anläggningen. Exempelvis var
duschpistol, skopor, kyllister, elkontakter, strömbrytare, dörrar och
dörrhandtag till kylar, golv, väggar, inredning på högre höjder och
ventilationen i behov av rengöring.
− Underhållet var eftersatt i anläggningen, exempelvis fanns skadade
golvplattor, dörrar och dörrkarmar, trasig kyllister och kylar och
frysar. Även redskap i anläggningen var slitna, exempelvis
skärbrädor. En underhållsplan saknades.
− Det var mycket stökigt i verksamhetens omklädningsrum.

−

Den 23 oktober 2013 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett
föranmält besök på Restaurang China Sea för att följa upp avvikelserna
från den 17 oktober 2013. Vi besöket konstaterades bland annat:
− Verksamheten hade delvis rengjort i anläggningen men fortfarande
fanns smutsiga redskap, smutsig inredning och utrustning. Även
elkontakter, skopor, kylar, golv, väggar bakom kylar, handtvättställ i
köket med mera var smutsigt.
− Underhållsplan saknades fortfarande. Vissa brister hade företaget
börjat åtgärda, exempelvis hade dörr till personaltoaletten målats.
Men flera brister kvarstod och miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
bedömde att upprättandet av en underhållsplan var nödvändigt.

−

Den 25 oktober 2013 utfärdade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett
beslut om föreläggande att rätta till brister i livsmedelshygien. Miljöoch hälsoskyddsförvaltningen förelade restaurang China Sea att
utarbeta en skriftlig, ändamålsenlig och fungerande rutin för rengöring
och att de skulle kunna visa att lokalen, redskapen, utrustningen och
inredningen var ren. De skulle även upprätta en åtgärdsplan för brister i
underhåll av lokaler, inredning och utrustning.

−

Den 5 november 2013 inkom en underhållsplan från restaurang China
Sea.
Utdragsbestyrkande
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−

Den 18 december 2013 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett
oanmält besök på Restaurang China Sea för att följa upp avvikelserna
från den 23 oktober 2013. Vid besöket konstaterades bland annat:
− Rengöringen var fortfarande eftersatt inom vissa områden, till
exempel skopor, vägg och golv bakom kyl/frys och vägg vid
ventilationsdon.
− Flera punkter i underhållsplanen hade inte åtgärdats, exempelvis
fanns kylskåp med sprucken glasdörr kvar.
− Flera stora hinkar med råa kycklingbröst förvarades ute i köket. De
höll en yttemperatur på +12
C.

−

Den 9 januari 2014 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett
föranmält besök på Restaurang China Sea för att följa upp avvikelserna
från den 18 december 2013. Vid besöket konstaterades bland annat:
− Flera plastbyttor var i dåligt skick, exempelvis hade vissa sprickor
runt kanten. Kylen med sprucken glasdörren skulle enligt Chen på
restaurang China Sea vara borta inom två veckor.

−

Den 20 oktober 2014 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett
oanmält ordinarie besök på Restaurang China Sea. Vid besöket
konstaterades bland annat:
− Bristfälligt underhåll i lokalen. Exempelvis var flera klinkerplattor
på golvet i köket spruckna. En klinkersplatta var lös. Fog saknades
mellan kakelplattor på väggen.
− Förstekt, ej genomstekt kyckling förvarades på en bänk i
rumstemperatur. Kycklingen höll en yttemperatur på +27
C. Enligt
anställd hade kycklingen stått framme i en och en halv timme vid
besöket.
− Rå kyckling blandad med frityrsmet stod i en skål i rumstemperatur.
Frityrsmeten höll en kärntemperatur på +18
C. Kycklingen hade
besöket stått framme i cirka en timme enligt anställd.
− Bristfällig rengöring i lokalen, exempelvis ingrodd smuts på kakel
mitt emot disken, duschmunstycke, hyllplan i köksskåp och golvet i
renseriet var i behov av rengöring.
− Rena arbetskläder förvarades i ett skåp. I skåpet var det mycket
rörigt och det förvarades ovidkommande föremål i skåpet. Ombyte
till arbetskläder skedde ibland i det egna hemmet.

−

Den 5 november 2014 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett
oanmält besök på Restaurang China Sea för att följa upp avvikelserna
från förgående inspektion den 20 oktober 2014. Avvikelserna från
förgående inspektion hade åtgärdats.

−

Den 2 mars 2015 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett
ordinarie föranmält besök (revision) på restaurang China Sea. Vid
Utdragsbestyrkande
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besöket fick verksamheten avvikelser på samtliga 11 områden som
kontrollerades. Bland annat konstaterades att:
− Flera rutiner saknades eller var bristfälliga.
− En underhållsplan saknades.

Justerandes sign

−

Den 20 april 2015 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett
föranmält besök för att följa upp avvikelserna från den 2 mars 2015.
Vid besöket kvarstod flertalet av avvikelserna från förgående besök.
Bland annat konstaterades att:
− Underhållsplan saknades fortfarande.

−

Den 29 maj 2015 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett
föranmält besök för att följa upp avvikelserna från den 20 april 2015.
Vid besöket hade en underhållsplan upprättats men andra avvikelser
från förgående besök kvarstod.

−

Den 25 september 2015 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ett
ordinarie oanmält besök på restaurang China Sea. Vid besöket
konstaterades bland annat:
− Rengöringen var eftersatt på flera områden i lokalen, som
exempelvis golv under frys och kyl, fettdroppar på vägg och rör,
bristfällig rengöring av hyllor och bristfällig rengöring av utrymmet
där dricka förvaras.
− Den 14 oktober 2015 utförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
ett oanmält besök för att följa upp avvikelserna från den 25
september 2015. Vid besöket konstaterades bland annat:
− Väv och tapet på väggen i drickalagret har släppt runt ett rör.
− Kylskåp med trasig glasdörr förvaras fortfarande i verksamheten
(används inte). Den 9 januari 2014 meddelade Chen på restaurang
China Sea att kylen skulle tas bort inom två veckor.
− Rå kyckling blandad med frityrsmet stod i en skål i rumstemperatur
jämte fritösen. Ingen stod och arbetade med kycklingen och inga
kunder fanns i matsalen. Samma avvikelse gavs den 20 oktober
2014.
− Boende i huset har tillgång till källaren. På ett bord i källaren
förvarades rena arbetskläder.
− Rengöringen hade förbättrats sedan förra inspektionen men den bör
förbättras ytterligare. Exempelvis var det bristfälligt rengjort i
varuintaget under kyl och frys och på golvet under hylla med ris. Det
var även bristfälligt rengjort på golvet nere i källaren, dels runt
frysboxarna samt under träpallar i torrförrådet. Under pallar med
engångsemballage utanför kontoret och på hylla under diskvask i
beredningsrummet för grönsaker vad det bristfälligt rengjort.
− Diskmaskinen var bristfälligt rengjord. Diskmaskinen var oren i
toppen under huven, spolarmen var smutsig, det hade fastnat
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smuts/matrester på den. Enligt personal tas inte spolarmen loss och
rengörs.
− Det var rörigt i skåpen för arbetskläder i omklädningsrummet. I vissa
skåp förvarades privata kläder ihop med arbetskläder samt andra
föremål som inte bör förvaras ihop med arbetskläderna. Exempelvis
sladdar, påsar och mått. Liknande avvikelse noterades även den 20
oktober 2014.
−

Vid inspektionerna den 23 oktober 2013, 18 december 2013, 9 januari
2014 och den 14 oktober 2015 utfördes rengöringskontroll med ATPmätare. Vid besöken kontrollerades rengöringen på 14 olika redskap
varav 7 visade godkänt resultat, 1 redskap godkänt med anmärkning
och 6 redskap visade inte godkänt resultat. Detta är ett tecken på att
verksamhetens rengöringsrutin inte fungerar tillfredsställande.

Bedömning och lagstiftning
I artikel 4 punkt två, Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr
852/2004 föreskrivs att livsmedelsföretagare som bedriver verksamhet i ett
led i produktions- bearbetnings- och distributionskedjan för livsmedel som
ligger efter de led för vilka punkt ett är tillämplig skall uppfylla de allmänna
hygienkraven i bilaga II.
1. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tycker att det finns risk att
livsmedel som GW Restaurang i Varberg AB hanterar på Restaurang
China Sea kontamineras med smuts från bristfälligt rengjord lokal,
utrustning och redskap. Vid flera inspektionstillfällen har miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen noterat att rengöringen varit eftersatt i
anläggningen. Även redskap och utrustning har varit bristfälligt
rengjorda. Vid fyra tillfällen under åren 2013 till 2015 har
rengöringskontroll utförts med ATP-mätare på rengjorda redskap
som kommer i direktkontakt med livsmedel. En ATP-mätare visar
om det på testade ytor finns ATP (adenosintrifosfat), ett ämne som
finns i allt organiskt material. Vid dessa tillfällen har sju redskap
visat godkänt resultat, ett redskap godkänt med anmärkning och sex
redskap har visat icke godkänt rengöringsresultat. Detta är ett tecken
på att verksamhetens rengöringsrutin av redskap inte fungerar
tillfredsställande.
I bilaga II kapitel I, punkt I, Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 852/2004 framgår att livsmedelslokaler skall
hållas rena.
I bilaga II, kapitel V, punkt 1a, Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 852/2004 framgår att alla föremål, tillbehör och
all utrustning som kommer i kontakt med livsmedel ska rengöras
effektivt och, när det är nödvändigt, desinficeras. Rengöring och
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desinficering ska ske tillräckligt ofta för att förhindra risk för
kontaminering.
2. Vid
flera
inspektionstillfällen
har
miljöoch
hälsoskyddsförvaltningen konstaterat underhållsbrister i lokalen, vid
flera tillfällen har även en underhållsplan saknats.
I bilaga II kapitel I, punkt I, Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 852/2004 framgår att livsmedelslokaler skall
hållas i gott skick.
I bilaga II, kapitel II, punkt 1, Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 852/2004 framgår att i lokaler där livsmedel
bereds, behandlas eller bearbetas skall golvytor hållas i gott skick
och vara lätta att rengöra, väggytor skall hållas i gott skick och vara
lätta att rengöra, dörrar ska vara lätta att rengöra. Ytor (även ytor på
utrustning) i utrymmen där livsmedel hanteras och särskilt de ytor
som kommer i kontakt med livsmedel ska hållas i gott skick och vara
lätta att rengöra och, när det är nödvändigt, desinficera.
3. Den
9
januari
2014
konstaterade
miljöoch
hälsoskyddsförvaltningen att ett kylskåp med trasig glasdörr som
inte längre används står kvar i verksamheten. Enligt Chen på
restaurang China Sea skulle kylskåpet transporteras bort inom två
veckor.
Avvikelsen
kvarstod
vid
miljöoch
hälsoskyddsförvaltningen senaste inspektion den 14 oktober 2015.
När gammal, trasig utrustning står kvar i verksamheten finns risk att
skadedjur finner skydd. Det försvårar även rengöringen.
I bilaga II, kapitel VI, punkt 1, Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 852/2004 framgår att avfall ska avlägsnas från
livsmedelslokaler så snart som möjligt.
4. Vid olika tillfällen har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen noterat
att arbetskläder förvaras ihop med privata kläder samt med diverse
olika saker som exempelvis sladdar, påsar och mått. Vid
inspektionen den 14 oktober 2015 noterades att rena arbetskläder
förvarades på ett bord nere i källargången. Alla boende i byggnaden
har tillgång till källargången. Risk att arbetskläderna kontamineras
av exempelvis de privata kläderna eller de orena sakerna.
I bilaga II, kapitel VIII, punkt 1, Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 852/2004 framgår att alla personer som arbetar
på platser där livsmedel hanteras skall iaktta god personlig renlighet
och bära lämpliga, rena och, när det är nödvändigt, skyddande
kläder.
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5. Vid olika tillfällen har miljö- och hälsoskyddsförvaltningen noterat
att rå kyckling förvaras i rumstemperatur under en längre tid. När
livsmedel som kräver kylförvaring förvaras i rumstemperatur under
en längre tid växer sjukdomsframkallande mikroorganismer till.
Vissa mikroorganismer bildar toxin. Exempelvis bildar bakterien
Staphylococcus aureus ett värmetåligt toxin som inte förstörs vid
eventuell upphettning. Det kan leda till matförgiftning.
I bilaga II, kapitel IX, punkt 2, Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 852/2004 framgår att råvaror och alla
ingredienser som förvaras på ett livsmedelsföretag skall förvaras
under lämpliga förhållanden som förhindrar förskämning.
I bilaga II, kapitel IX, punkt 5, Europaparlamentets och Rådets
förordning (EG) nr 852/2004 framgår att råvaror, ingredienser,
halvfabrikat och färdiga produkter i vilka patogena mikroorganismar
kan förökas eller gifter kan bildas får inte förvaras vid temperaturer
som kan medföra att hälsofara uppstår. Kylkedjan får inte brytas.
Begränsade perioder utan temperaturkontroll skall dock tillåtas av
praktiska skäl vid beredning, transport, lagring, utbjudande till
försäljning och servering av livsmedel, förutsatt att detta inte medför
en hälsorisk.
Vid flera inspektioner har samma eller liknande avvikelser återkommit. I
vissa fall har avvikelserna åtgärdats men återkommit vid ett senare besök.
Andra avvikelser har åtgärdats men inte tillfredställande. En avvikelse har
inte åtgärdats alls.
Flera återbesök har genomförts på verksamheten men vi ser ingen bestående
förbättring över tiden.
Personal i verksamheten har vid flera tillfällen visat brist på förståelse vad
gäller vikten att följa livsmedelslagstiftningen.
Livsmedelslagstiftningens syfte är att säkerställa en hög skyddsnivå för
människors hälsa och för konsumenternas intresse när det gäller livsmedel.
Det framgår av 1§ i livsmedelslagen (2006:804).
Av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 artikel 54
framgår att kontrollmyndigheten ska vidta åtgärder för att se till att
livsmedelsföretaget avhjälper bristande efterlevnad av gällande regler. När
myndigheten beslutar vilken åtgärd som ska vidtas ska man ta hänsyn till
den bristande efterlevnadens art och om företagaren tidigare visat på
bristande efterlevnad av livsmedelslagstiftningen.
I 22 § livsmedelslagen (2006:804) anges att en kontrollmyndighet får
meddela de förelägganden som behövs för att lagen, de föreskrifter och
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beslut som har meddelats med stöd av lagen, de EG-bestämmelser som
kompletterats av lagen och de beslut som har meddelats med stöd av EGbestämmelserna skall följas.
I 23 § livsmedelslagen (2006:804) anges att förelägganden och förbud får
förenas med vite.
I 4 § Lag (1985:206) om viten anges att om det är lämpligt med hänsyn till
omständigheterna, får vite föreläggas som löpande vite.
I 33 § livsmedelslagen (2006:804) anges att en myndighet får bestämma om
beslutet ska gälla omedelbart även om det överklagas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer
livsmedelslag-stiftningens krav på säker mat.

att

ni

inte

uppfyller

Eftersom vi tidigare har ställt krav på er om att rätta till liknande brister
anser vi nu att konsumentsäkerheten kräver att föreläggandet förenas med
vite samt att det ska gälla omedelbart efter det att ni har tagit emot beslutet.
För att följa upp detta föreläggande kommer miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen utföra extra offentlig kontroll ett antal gånger.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen kommer ta ut en timavgift för den
extra offentlig kontrollen då extra offentlig kontroll inte ingår i den årliga
kontrollavgiften.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 99§.

Prot. utdrag:
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GW Restaurang i Varberg AB, Västra Vallgatan 17, 432 45 Varberg. bilaga hur man
överklagar till Länsstyrelsen
Livsmedelsinspektör K Larsson
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Föreläggande med vite om att Nya Societetsrestaurangen i
Varberg AB på fastigheten Societeten 1, inte ska utsätta
besökare för ljudnivåer som överskrider 100 dBA ekvivalent
ljudnivå LA(eq) eller 115 dBA maximal ljudnivå LAF(max)
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att förelägga Nya
Societetsrestaurangen i Varberg AB med organisationsnummer 5565532768 att inte utsätta besökare för ljudnivåer som överskrider 100 dBA
ekvivalent ljudnivå LA(eq) eller 115 dBA maximal ljudnivå LAF(max).
−

Föreläggandet förenas med ett löpande vite av 25 000 kronor för varje
tillfälle som en överträdelse konstateras av Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen. Dock högst en gång var fjortonde dag.

−

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken och med
hänvisning till 2 kap. 3 § miljöbalken och lagen om viten (1985:206).

−

Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ansvarar för tillsynen av höga ljudnivåer
under konserter enligt Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga
ljudnivåer FoHMFS 2014:15.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde natten mellan den 22 och
23 juli 2015 en rutinkontroll av ljudnivåer under en spelning med Dj Johan
Holtz samt Panetoz. När Panetoz spelade uppmättes ekvivalent ljudnivå 105
dBA LAeq och maximal ljudnivå 116 dBA LAFmax.
Även 2014 gjordes en kontroll av ljudnivåerna, nämligen natten mellan den
15 och 16 augusti när Thunder Mother och Nordic Beast spelade. Under
Thunder Mothers spelning var ekvivalent ljudnivå 111 dBA och maximal
ljudnivå 127 dBA. Under Nordic Beasts spelning var ekvivalent ljudnivå
107 dBA och maximal ljudnivå 118 dBA.
Samtliga mätvärden ovan har en felmarginal på ± 4 dB.
Vid mätningarna både 2014 och 2015 överskreds Folkhälsomyndighetens
riktvärde för olägenhet för människors hälsa.
Efter mätningen 2014 inkom verksamhetsutövaren med uppgifter om hur
egenkontrollen fungerar och meddelade även att det varit problem med den
inhyrda ljudteknikern den kvällen. Societetsrestaurangen hade avbrutit
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samarbetet med företaget som skött ljudet och skulle anlita andra i
framtiden. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen var nöjd med förklaringen
och ställe inga ytterligare krav.
Efter mätningen 2015 har verksamhetsutövaren kommit med uppgifter om
hur egenkontrollen fungerar. Ljudfiler från spelningen sparas normalt men
har ej kunnat fås fram på grund av en datorkrash.
Sammanfattning
Vid de senaste båda tillfällena som Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
mätt
höga
ljudnivåer
på
Societetsrestaurangen
så
har
Folkhälsomyndighetens riktvärde för olägenhet för människors hälsa
överskridits.
Verksamhetsutövaren bedöms ha goda kunskaper om ljud och om
Folkhälsomyndighetens riktvärden. De rutiner som redovisats av
verksamhetsutövaren är rimliga och bör förhindra att besökare utsätts för
alltför höga ljudnivåer – förutsatt att rutinerna följs.
Ljudnivåer som anses utgöra olägenhet för människors hälsa
100 dBA ekvivalent ljudnivå och 115 dBA maximal ljudnivå för lokaler där
barn under 13 inte har tillträde är de ljudnivåer som bör tillämpas för att
bedöma olägenhet för människors hälsa enligt Folkhälsomyndighetens
allmänna råd om Höga ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).
Mätmetod och analys
Vid mätningen användes en personburen ljudnivåmätare Larson Davis,
modell 706-ATEX. Mätaren kalibrerades såväl innan som efter mätningen.
Mätare och kalibrator kalibreras hos återförsäljare med rekommenderat
intervall. Mätresultaten är analyserade med analysprogrammet Blaze 5.08.
Mätning och utvärdering av mätresultatet har skett enligt Mätning av höga
ljudtrycksnivåer - mätmetod för diskotek, konserter och andra platser där
musik framförs. Del 1: Operativ tillsyn (SP INFO 2004:45 rev. 2007). Enligt
metoden ska de avlästa mätresultaten korrigeras för att mätningen utförts
med en personburen mikrofon och för mätosäkerhet. Samtliga angivna
mätvärden är justerade enligt SP:s mätmetod.
Gällande lagstiftning
Miljöbalken 2 kap 3 §. Alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden medför
skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall
vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa
försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 113 (forts)

Sammanträdesprotokoll
2015-12-14

35

Dnr 1996-001115

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors
hälsa eller miljön.
Miljöbalken 26 kap 9 §. En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta
om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt
föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken
ska följas.
Miljöbalken 26 kap 14 §. Beslut om förelägganden eller förbud får förenas
med vite.
Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden gör utifrån resultatet från mätningarna
bedömningen att verksamhetsutövaren inte har uppfyllt gällande krav och
rekommendationer. Ljudnivån bedöms ha inneburit olägenhet för
människors hälsa vid båda mättillfällena.
Det är därför motiverat att miljö- och hälsoskyddsnämnden tar beslut om att
verksamhetsutövaren Nya Societetsrestaurangen i Varberg AB inte ska
överskrida riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd om höga
ljudnivåer (FoHMFS 2014:15).
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 100§.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Nya Societetsrestaurangen AB, Box 40, 432 21 Varberg, bilaga hur man överklagar till
Länsstyrelsen
Hälsoskyddsinspektör A Wållberg
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Yttrande över ansökan om tillstånd till täkt av berg och sand,
Bröderna Larssons Grustag AB, fastigheterna Järlöv 7:6 och
Järlöv 2:2 m.fl
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lämna följande yttrande:
− Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår att Länsstyrelsen beslutar om
att tillståndet ska gälla i 15 år.
− Länsstyrelsen i Hallands län bör besluta om bullervillkor för
verksamheten samt att dessa ska kontrolleras enligt följande:
− så fort det har skett förändringar i verksamheten som kan medföra
ökade bullernivåer
− senast sex månader efter att tillståndet har tagits i anspråk
− minst en gång var tredje år efter det
− när tillsynsmyndigheten begär det
Beskrivning av ärendet
Bröderna Larssons Grustag AB har till Miljöprövningsdelegationen vid
Länsstyrelsen i Hallands län lämnat in ansökan om tillstånd enligt
miljöbalken. Ansökan gäller tillstånd för täkt av berg på fastigheten Järlöv
7:6 och täkt av sand på fastigheten Järlöv 2:2 m.fl.
Bolaget söker tillstånd för att i första hand bedriva täkt i 30 år och i andra
hand 20 år. Totalt sökes tillstånd för att bryta 11 000 000 ton berg och 200
000 ton sand med maximala årliga uttag av 500 000 ton berg samt 250 000
ton sand.
Bedömning
Bolaget har yrkat på en tillståndstid på i första hand 30 år och i andra hand
20 år.
I den komplettering till ansökan daterad 2015-09-30 anges det att det från
kundernas sida inte finns något intresse för produkten Frånharp 0/8
framställt av bergkross i användandet i ledningsgravar. När produkten
framställs av bergkross har den försämrad flytförmåga även om materialet
behandlas för att öka rundningsgraden.
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Bröderna Larssons Grustag AB anser att marknaden i framtiden kommer att
vara mogen att ersätta användandet av frånharp i ledningsgravar med
produkter framställda av bergkross, men detta kommer att ske först efter den
sökta tillståndstiden.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att det kan vara svårt att säga
huruvida marknaden kommer att vara mogen att ersätta frånharp 0/8 med
material framställt av bergkross först om 30 år. Det är inte orimligt att anta
att teknikutvecklingen och marknaden kan ändra sig på sätt att marknaden är
redo för att ersätta användandet av naturmaterial med bergkross i
ledningsgravar på mindre tid än 30 år. Vidare anser miljö- och
hälsoskyddsnämnden att det inte har angetts tillräckligt tydligt vad som
ligger till grund för bolagets analys av marknadens behov av naturmaterial
för att det ska kunna motivera en tillståndstid av 30 år med avseende på
denna fråga.
Med bakgrund av detta anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden att tillståndet
ska gälla i 15 år för att verksamheten och kravet på användning av bergkross
istället för naturmaterial ska kunna omprövas inom rimlig tid. Den mängd
som får brytas bör vidare begränsas i förhållande till den tid som tillståndet
gäller.
Då det i de olika kompletteringarna som inkommit i ärendet slutligen
framkommer att det från verksamheten inte uppkommer högre bullervärden
än 40 dB(A) anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden att det inte utgör ett
hinder för att besluta om tillstånd för verksamheten.
Dock anser Miljö- och hälsoskyddsnämnden att det är rimligt att besluta om
bullervillkor för verksamheten. Samtidigt bör verksamheten åläggas att
kontinuerligt utreda dess bullerpåverkan på närliggande bostadsfastigheter
för att säkerhetsställa att villkoren för buller inte överskrids samt att de
angivna bullervärdena i PM daterat 2015-09-30 stämmer överrens med
verkligheten. Tillsynsmyndigheten bör även ges möjlighet att åberopa
tillståndets lovlighet att ställa krav på att bullerpåverkan från verksamheten
utreds, då den anser det behövligt, utöver den kontinuerliga
utredningsskyldigheten.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förutsätter även att Länsstyrelsen i
Hallands län har granskat de uppgifter som ligger till grund för de uträknade
värdena som anges i WSP:s PM daterat 2015-09-30..
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 101§.
Prot. utdrag:
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Länsstyrelsen i Halmstad, 301 86 Halmstad
Miljöskyddsinspektör C Lagerblad
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Yttrande över granskningshandling till detaljplan för
bostäder på Hansegård och Gröningagård - Trönninge 32:7
m.fl.
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att tillstyrka utställd detaljplan för
Hansegård och Gröningagård – Trönninge 32:7 m.fl. under förutsättning att
plankartan kompletteras med nedanstående två punkter i enlighet med vad
som rekommenderas i den bullerutredning som redovisas i
planhandlingarna.
− En angivelse om att för de fastigheter där fasader på andra våningen
utsätts för ljudnivåer över 55 dBA ska fönster och kupoler riktas från E6.
− En angivelse om att bullerskydd ska vara 4 meter respektive 3 meter i
enlighet med de förutsättningar som anges i bullerutredningen under
avsnitt 7 ”Åtgärdsförslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Claus Öberg (M) yrkar att nämnden tillstyrker utställd detaljplan för
Hansegård och Gröningagård – Trönninge 32:7 m.fl. under förutsättning att
plankartan kompletteras med nedanstående två punkter i enlighet med vad
som rekommenderas i den bullerutredning som redovisas i
planhandlingarna.
− En angivelse om att för de fastigheter där fasader på andra våningen
utsätts för ljudnivåer över 55 dBA ska fönster och kupoler riktas från E6.
− En angivelse om att bullerskydd ska vara 4 meter respektive 3 meter i
enlighet med de förutsättningar som anges i bullerutredningen under
avsnitt 7 ”Åtgärdsförslag.
Beslutsordning
Ordförande ställer Claus Öberg (M) förslag mot förslag till beslut och finner
att Claus Öbergs förslag antas.
Beskrivning av ärendet
Förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avstyrka utställd detaljplan för
Hansegård och Gröningagård – Trönninge 32:7 m.fl. såvida inte plankartan
kompletteras med nedanstående två punkter i enlighet med vad som
rekommenderas i den bullerutredning som redovisas i planhandlingarna.
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− En angivelse om att för de fastigheter där fasader på andra våningen
utsätts för ljudnivåer över 55 dBA ska fönster och kupoler riktas från E6.
− En angivelse om att bullerskydd ska vara 4 meter respektive 3 meter i
enlighet med de förutsättningar som anges i bullerutredningen under
avsnitt 7 ”Åtgärdsförslag.
---------------------------------Den utställda detaljplanen beskrivs i planhandlingar enligt följande.
Syftet med planen är att pröva möjligheten att utvidga Trönninge samhälle
genom att uppföra bostadsbebyggelse strax öster om Trönningeby, söder om
Klastorpsvägen. Den nya detaljplanen innebär att jordbruksmark som främst
används som bete tas i anspråk för cirka 60-70 nya bostäder.
Översiktsplan
Översiktsplan för Varbergs kommun, Fördjupning för Trönninge med
omnejd, antagen 15 juni 2010, anger bostadsbebyggelse för aktuellt
planområde. Enligt översiktplanen ska ”områdets lantliga karaktär bevaras,
vilket bör speglas i bebyggelsens utformning och placering i landskapet.”
Detaljplan
För området finns sedan tidigare inga detaljplaner. Detaljplanarbetet har inte
föregåtts av ett program.
Behovsbedömning
Kommunen har bedömt att genomförandet av detaljplanen inte kommer att
medföra någon betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning med
tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed inte. Planförslaget
medger inte användning av planområdet för sådan verksamhet eller åtgärd
som kräver tillstånd enligt MKB-förordningen bilaga 1 och 3.
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Befintlig bebyggelse
Inom området finns ett antal tomter med befintlig bebyggelse. Den
befintliga bebyggelsen inom planområdet integreras med den tillkommande.
Verksamheter
Gröningagården, Trönninge 32:7, är ett före detta lantbruk som idag består
av ett boningshus samt ekonomibyggnader för fastighetsägarens mark- och
anläggnings-verksamhet. Verksamheten bedöms kunna fortgå tillsammans
med planerad bostadsbebyggelse då verksamheten inte bedöms vara
störande. Verksamheten ingår inte i planområdet.
Ca 400 meter sydost om området från den föreslagna bebyggelsen ligger en
maskinstation på Trönninge 9:5. Ljud från maskiner från verksamheten på
Trönninge 9:5 bedöms inte överskrida riktvärden för externt industribuller i
enlighet med bullerutredningen tillhörande detaljplanen.
Trafik- och verksamhetsbuller
Området är utsatt för buller från E6 varför det har tagits fram en
bullerutredning med förslag på lösningar för området. Enligt utredningen
som är genomförd av Ramböll AB, daterad 2015-05-08, erhåller området
med hjälp av vallar och/eller plank längs Klastorpsvägen ekvivalenta
ljudnivåer som antingen är 55 dBA eller lägre på bottenplan för samtliga
bostäder vilket anses vara acceptabelt. Vid byggnaderna finns det områden
med maximal ljudnivå som understiger 70 dBA, där uteplatser kan placeras.
Bestämmelsen vall och plank visar vart de bullerdämpande åtgärderna
föreslås och hur höga de får vara.
Föreslagen bebyggelse innebär att Trönninge tätorts gränser flyttas längre
österut. Därmed bör nuvarande hastighet 70 km/h på Klastorpsvägen sänkas
till 50 km/h. Från Klastorpsvägen föreslås området nås via två anslutningar,
en strax öster befintliga fastigheten 32:7, samt en ca 300 meter ytterligare
österut. På så sätt kan trafiken silas genom området och en enskild gata blir
därmed inte belastad av all trafik i området.
Samlokalisering av verksamheter (befintlig verksamhet på Gröningagård,
Trönninge 32:7) och bostäder kan leda till risk för störningar för de boende,
men även till risk för begränsningar av verksamhetens möjligheter att
utvecklas. Bedömningen är dock att verksamheten på 32:7 inte påverkar ny
bebyggelse inom planområdet. Om verksamheten påverkas negativt kan en
flytt av densamma bli aktuell.
Djurhållning
I närheten av planområdet ligger tre gårdar med hästhållning, två söder om
och en norr om planområdet. I Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) i
Varbergs riktlinjer från 2004 för hästhållning i anslutning till bostäder går
att utläsa att ”Nedanstående avstånd är avsedda som riktvärden vilka
tillämpas i enskilda ärenden. Dessa ärenden prövas även individuellt enligt
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gällande lagstiftning. Riktvärdena anger därmed inte att det är tillåtet med
hästhållning inom angivna avstånd eller att avsteg inte kan ske i enskilda
ärenden”. För planarbetet har dokumentet ”Miljömedicinskt yttrande
angående nybyggnation av bostäder och förskola i närheten av
hästverksamheter i Trönninge” (25 januari 2013) tagits fram, dokumentet är
framtaget av Pernilla Almerud 1:e Yrkes- och miljöhygieniker vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
De två gårdarna sydväst om planområdet (Trönninge 14:4 och 12:23) ligger
på marknivåer kring +19 till +20m. Mellan gårdarna och planområdet ligger
ett 100-120 meter brett och ca 200 meter långt höjdparti. Höjdpartiernas
marknivåer på ”kammen” ligger kring ca +30 till +39m, innan det faller av
mot planområdet. Bebyggelsen planeras på marknivåer mellan +26m i
planområdets västra del, ner till +15 m i öster. Fastigheten Trönninge 6:1
”Hålan”, norr om planområdet ligger på marknivåer kring +21 m, planerad
bostadsbebyggelse närmast ligger högre i landskapet. Djurhållning som
bedrivs på en topografiskt sett lägre nivå än omgivandebebyggelse medför
ofta mindre störningar för omgivande bebyggelse än på ett högre
topografiskt läge. Naturliga barriärer i landskapet, så som kullar och åsar
kan begränsa störningar från djurhållning i omgivningen. Enligt uppgifter
från SMHI är den förhärskande vindriktningen väst-sydväst, med 33 % av
vindarna från dessa väderstreck.
Undersökningar visar på att vegetation effektivt hindrar allergen från att
spridas. Ett någorlunda brett skogsparti, gärna barrträd, förefaller kunna
dämpa luftburen spridning av hästallergen. I den norra delen av planområdet
där terrängen är öppen med ett fåtal träd kan man undersöka möjligheten att
plantera in vegetation för att minska spridning av allergener. Bedömningen
är att befintliga anläggningar inte kommer att orsaka olägenhet för
föreslagen bostadsbebyggelse.
Markradon
Området är beläget inom lågriskområde för radon. Byggnader där personer
stadigvarande vistas behöver därför inte utformas med radonsäkert
utförande.
Vatten och avlopp
Hela planområdet ska anslutas till det kommunala va-ledningsnätet. En
byggrätt för pumpstation föreslås i slutet av den östligaste lokalgatan. I
genomförande-beskrivningen anges att VIVAB ska var huvudman för
vatten, avlopp och dagvatten.
En dagvattenutredning har genomförts av Norconsult AB, daterad 2015-1008. Utredningen föreslår att dagvattenlösningen på kvartersmarken inom
planområdet bör arbetas med aktivt. Genom att reducera andelen hårdgjorda
ytor minskar mängden dagvatten som behöver omhändertas. Plankartan har
därför en bestämmelse att max 50 % av tomten får hårdgöras. Dessutom ska
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50 % av dagvattenflödet fördröjas på tomtmark. För den allmänna
platsmarken bör på dagvattenlösningen dimensioneras av allmänna
ledningar och fördröjnings-magasin tas hänsyn till att 50 % fördröjning sker
på tomtmark. Om endast 50 % av tomten hårdgörs kan resterande tomtyta
användas för infiltration av dagvatten. Inom område A och B bedöms
möjligheterna till infiltration som förhållandevis goda. Dock förekommer
silt och lera lokalt inom område B, varför möjligheterna till infiltration bör
bedömas noggrannare för varje enskild fastighet inom detta område. För
område C bedöms det inte finnas möjlighet till infiltration.
Område A1
Enligt föreslagen dagvattenhantering ansluts ytterligare fastigheter till
befintligt dagvattennät. Inom området en yta obebyggd för att kunna
magasinera dagvatten vid de tillfällen då ledningsnätet är tillfälligt
överbelastat. Det föreslås att en torr översvämningsyta (torr damm) anläggs
väster om den befintliga grusvägen.
Område A2
Inom området kan fördröjning ske i ett makadamdike vid sidan om GC:n.
Dagvattnet avleds då ytledes till ett makadamdike där det tillåts infiltrera.
Diket förses med en dränledning i botten, för att säkerställa avvattningen.
Denna dränledning föreslås anslutas till befintligt ledningsnät i norr.
Område A3 och A4
Dagvatten från planområdet avleds till en dagvattendamm i naturområdet.
Genom att förse anläggningen med strypt eller reglerat utlopp, kan det
utgående flödet begränsas och resterande dagvatten magasineras i dammen.
När avrinningen till dammen har minskat töms dammen successivt.
Dammen utformas förslagsvis som våt, vilket innebär att det alltid finns en
synlig vattenspegel.
Det finns ett flertal olika lösningar som är tillämpbara för fördröjning av
dagvatten på tomtmark, exempel på sådana lösningar är Utkastare, Gröna
tak, Genomsläppliga beläggningar, Raingardens, Dagvattenkassetter och
Stenkistor.
Påverkan på vatten
Miljökvalitetsnormerna för vatten uttrycker den kvalitet en vattenförekomst
ska ha vid en viss tidpunkt. Alla vattenförekomster ska ha uppnått god
status, både kemisk och ekologisk, för ytvatten samt kemisk och kvantitativ
för grundvatten innan 2015.
Aktuella planområdet berör Kattegatt som recipient av dagvatten från
fastigheten. Kattegatts ekologiska status 2009 bedömdes vara måttlig.
Vattenmyndigheten har bedömt att det finns skäl att fastställa
miljökvalitetsnormen till god ekologisk status med tidsfrist till 2021. Den
kemiska ytvattenstatusen bedömdes 2009 vara god.
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Ett genomförande av detaljplanen bedöms medverka till ett uppfyllande av
miljökvalitetsnormen för vatten i och med dagvattnet föreslås fördröjas i
enlighet med dagvattenutredningen.
Bedömning
För de sakområden som miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) har att
bevaka är det främst buller från trafik, dagvatten och djurhållning som berör
MHN.
Buller
Eftersom denna plan påbörjades innan 2 januari 2015 ska man tillämpa de
riktvärden som finns i infrastrukturpropositionen 96/97:53 enligt följande,
30 dBA ekvivalent ljudnivå inomhus
45 dBA max ljudnivå inomhus nattetid
55 dBA ekvivalent ljudnivå vid fasad utomhus
70 dBA max ljudnivå vid uteplats om sådan finns.
Dessa värden finns också i utkastet till Riktlinjer för vägtrafikbuller i
Varbergs kommun. Dessa har ju tyvärr inte blivit slutligt formulerade och
antagna av alla inblandade förvaltningar. Vår bedömning är att värdena
enligt ovan ska klaras i de flesta fall. Avsteg ska endast kunna medges inne i
Varbergs rutnätstad och i anslutning till större trafikstråk in mot staden med
väl utbyggd kollektivtrafik. I den nu aktuella planen är det alltså enligt vår
bedömning värdena enligt huvudregeln ovan som bör tillämpas.
I planbeskrivningen finns en bullerutredning som anger beräknade värden
där överskridanden över 55 dBA noteras för 30 fastigheter avseende plan 2.
Av dessa har 6 fastigheter värden över 56 dBA och fyra fastigheter har
beräkningsvärden överstigande 58 dBA. Osäkerheten i beräkningsmodellen
har en angiven felmarginal på (+-) 3 dBA. Det ger en faktisk möjlighet på
upp till 61 dBA för de värst utsatta fastigheterna. Det huvudsakliga bulleret
kommer från motorvägen (E6) öster om området. Den är en s.k. linjär
bullerkälla där bullret kommer längs en lång sträcka och som dessutom
belastas med trafik över dygnets alla timmar. Planförfattaren har försökt att
begränsa störningen genom att ange en högsta nockhöjd samt
begränsningsintervall för takvinkel. MHN anser inte att detta är tillräckligt
då det trots dessa begräsningar går att applicera fönster som vetter mot E6.
Flera av fastigheterna har även husgavlar vända mot E6 och begränsning av
nockhöjd och takvinklar hindrar inte möjligheten att installera fönster på
dessa gavlar. Även på husen långsidor är det möjligt att installera lågfönster,
takkupoler och takfönster.
Författaren av bullerutredningen föreslår att de fastigheter vars 2:a
våningsplan utsätts för mer än 55 dBA ska utformas så att inga fönster eller
kupoler är orienterade mot E6. MHN förordar i första hand att detaljplanen
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utformas med en begränsning om att endast enplanshus får utföras för de
lokaliseringar där man inte klarar 55 dBA på plan 2. MHN kan efter en
individuell bedömning av det aktuella planområdet acceptera avsteg i
enlighet med vad som uttrycks under rubriken ”beslut” i inledningen av
detta dokument. Avsteget innebär att inte beakta riktvärde för fasad på en
fönsterlös fasad. Motivet till ett avsteg är, att närheten till E6 samt de
geografiska förutsättningarna innebär, att det blir svårt att på ett rationellt
sätt förtäta (optimera boytan) området.
När det gäller buller från verksamheten på maskinstation på Trönninge 9:5
delar MHN planförfattarens bedömning. MHN anser att det är svårare att
göra en bedömning av risken för en eventuell bullerstörning när det gäller
verksamheten på fastigheten Gröningagården, Trönninge 32:7. Det kan
därför eventuellt komma att riktas föreläggande om begränsning av
verksamheten på fastigheten om det uppstår befogade klagomål på
verksamheten. Ägaren till fastigheten är i detta fall även exploatör av
planområdet. MHN anser därför att fastighetsägaren själv har att bevaka
eventuella risker för begränsningar av verksamheten p.g.a. den nu aktuella
detaljplanen.
Djurhållning
MHN delar den bedömning som framgår av ”Miljömedicinskt yttrande
angående nybyggnation av bostäder och förskola i närhe¬ten av
hästverksamheter i Trönninge” (25 januari 2013) tagits fram, dokumentet är
framtaget av Pernilla Almerud 1:e Yrkes- och miljöhygieniker vid
Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Risken för allergener från nuvarande
situation avseende hästhållning bör inte utgöra något hinder för den aktuella
planen.
Markradon
Området är beläget inom lågriskområde för radon. Byggnader där personer
stadigvarande vistas behöver därför inte utformas med radonsäkert
utförande. Det kan dock finnas lokala skillnader som inte noteras i
översiktliga karteringar. Detta ska bevakas av stadsbyggnadskontoret i
samband med handläggning av bygglov.
Dagvatten
I Varbergs kommun är samhällsutvecklingskontoret ansvarigt för att bevaka
miljökvalitetsnormer för vatten. MHN gör därför inte någon bedömning i
denna del. VIVAB ska vara huvudman för allt dagvatten inom området och
utsläppet till en recipient kan vara anmälningspliktigt. Enligt information
från planförfattaren kommer varje fastighetsägare att erbjudas en
förbindelsepunkt för dagvatten. Eventuella krav på anmälan, rening skötsel
m.m. kommer därför att ställas mot huvudmannen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

MHN § 115 (forts)

Sammanträdesprotokoll
2015-12-14

45

Dnr 2011-000845

Överskottsmassor
Genomförandebeskrivningen bör innehålla information om att exploatören
har ansvar att redovisa hur eventuella överskottsmassor kommer att avsättas
inom detaljplaneområdet eller om överskottsmassorna kommer att köras till
annan plats.
Enligt 15 kap. 1 § miljöbalken definieras avfall som varje föremål eller
ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra
sig av med är ett avfall. Detta gäller inte om föremålet eller ämnet istället
kan betraktas som en biprodukt. Biprodukter kan bara uppkomma i
tillverkningsprocesser enligt gällande lagtext (november 2012). Det innebär
att schaktmassor i princip alltid betraktas som ett avfall.
Blir det uppgrävda schaktmassor som inte går att återanvända på
detaljplane-området och schaktmassorna inte överskrider riktvärde för
känslig mark (KM), kan de möjligen återvinnas till anläggningsändamål där
de kan ersätta traditionella anläggningsmaterial. Men endast den mängd
avfall som behövs för konstruktionens funktion, det vill säga bärförmåga,
hållbarhet och utjämning etc. omfattas av återvinningen. Det ska också
finnas ett tydligt syfte med vad som ska byggas/anläggas. Syftet med
anläggningen och avfallets funktion som konstruktionsmaterial är helt
avgörande för om verksamheten kan betraktas som användning för
anläggningsändamål. MHF gör en bedömning i varje enskilt fall.
Innehåller schaktmassor lägre halter än tabell 4 ”Nivåer för mindre än ringa
risk” s.47 i Naturvårdsverkets handbok 2010:1, Återvinning av avfall i
anläggnings-arbeten anser MHF att avfallet kan användas utan anmälan
enligt 9 kap. 6 § miljöbalken. Det får inte heller finnas andra föroreningar i
en sådan omfattning att föroreningsrisken påverkas och användningen får
inte ske inom ett område där det krävs särskild tillsyn
(vattenskyddsområden, Natura 2000-områden m.m.).
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 23 november 2015, 103 §.
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