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Dnr 2013

Tyst minut
Sammanträdes inleddes med en tyst minut för livsmedelsinspektör Zoran
Sobot som hastigt gått bort.
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Dnr 2012-000022

Information, meddelande, rapporter från nämndens ledamöter och ersättare
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

notera i protokollet att ordförande Lilith Svensson (KD) informerade
från Kimo Sverigemöte den 14 december 2012, från informationen om
ljudmätning vid vindkraftverk 15 januari 2013 samt från information
om att Halmstad har infört ”smilesmärken” för restaurangerna i Halmstad.

−

notera i protokollet att Peter Lindahl (FP) informerade från den information han var på ang. buller - vindkraftverk.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och räddningsnämnden beslöt den 31 januari 2011 att nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från kurser/konferenser och
uppdrag som man deltagit i som representant för nämnden. Ordförande Lilith Svensson (KD) informerade från Kimo Sverigemöte den 14 december
2012 samt från informationen om ”smilesmärkning” i Halmstad och att hon
och Britta Stribén (S) varit på en informationen om ljudmätning vid vindkraftverk 15 januari 2013.
Peter Lindahl (FP) informerade om en informationsträff han varit på ang.
buller – vindkraft.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 1.
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Dnr 2012-000025

Information om inbjudningar till kurser/konferenser
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− ordförande Lilith Svensson (KD) ges möjlighet att åka på ”Presidiedagar
för miljö- plan- och byggnadsnämnden”.
Beskrivning av ärendet
Ordförande Lilith Svensson (KD) informerar om de inbjudningar till kurser
och konferenser som har kommit in till nämnden. Miljömålskonferens ”vår
mat och dess miljöpåverkan” den 1 feb. 2013. Sveriges kommuner och
landsting inbjuder till ”Presidiedagar för miljö-, plan- och byggnadsnämnden” den 4-5 mars, 11-12 april och 22-23 maj 2013.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 2.
Beslut: erbjuda två stycken, en från majoriteten och en från oppositionen att
åka på Miljömålskonferensen den 1 februari.
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Dnr 2012-000023

Delegeringsbeslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet daterat den 4 februari 2013.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och räddningsnämnden (nytt namn fr.o.m. 1 januari 2013 till Miljöoch hälsoskyddsnämnden) har överlåtet sin beslutanderätt till tjänstemän
enligt en av miljö- och räddningsnämnden antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till Miljö- och hälsoskyddsnämnden. Redovisningen innebär inte att Miljö- och hälsoskyddsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten.
Delegeringsbeslut är fattade i följande ärenden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat förteckningar över delegeringsbeslut t.o.m. december 2012.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 3.
Beslut: notera redovisningen av de delegeringsbeslut som förtecknas i protokollet daterat den 21 januari 2013
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Dnr 2013-000118

Meddelande, rapporter och information från förvaltningen
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− ärendet utgår.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson ges möjlighet att under denna
punkt informera nämnden i olika frågor.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 4.
Beslut: ärendet utgick på arbetsutskottet.
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Dnr 2012-000026,
2005-000178, 2007-001914,
2012-000226, 2011-000325,
2008-000797, 2009-000848,
2010-001052, 2011-001037,
2012-000553, 2010-000139

Meddelande, information om beslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera i nämndens protokoll, Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens skrivelse till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun.
Kommunfullmäktiges beslut §§ 161, 164, 189 och 191. Länsstyrelsens
beslut i ärendenummer 504-1371-12 och 551-7027-12. Vänersborgs
Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen dom i mål nr. M 1648-12 och i mål
nr. M 1197-12 samt protokoll in mål. nr M 4094-12. Svea Hovrätt,
Mark- och miljööverdomstolen protokoll i mål nr. M 7500-12 samt dom
i mål nr. M 3163-12.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens har 10 januari 2013 översänt en skrivelse till Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Falkenbergs kommun ang. begäran om handlingar rörande räddningstjänsten i Varbergs kommun då man
fr.o.m. 1 januari 2013 övertar tillsynen över räddningstjänsten i Varberg.
Kommunfullmäktige har översänt:
§ 161, Taxor 2013.
Beslut: timkostnaden/grundbeloppet för miljö- och räddningsnämndens taxor inom Varbergs kommun fr.o.m. 2013 850 kr för tillsyn inom miljöbalkens område och 850 kr respektive 1020 för kontoroll inom livsmedel och
foderområdena.
§ 164 Budget 2013, ram 2014 och plan 2015.
§ 189 Ansökan om ändring i Ordningsföreskrifter för Varbergs kommun,
avseende service- och signalhundar.
§ 191 Ändring av miljö- och räddningsnämndens reglemente. Beslut: …. Nu
genomförd revidering innebär endast en namnändring till miljö- och hälsoskyddsnämnden samt att alla hänvisningar till räddningstjänsten utgår.
Länsstyrelsens har översänt beslut i ärendenummer:
504-1371-12 ang. ansökan om övertagande av tillsyn enl. miljöbalken, södra
Cell Värö, Södra Cell AB samt Lahall Kraftstation, Svenska Kraftnät Gasturbiner AB i Varbergs kommun. Beslut: Länsstyrelsen avslår med hänsyn
till bestämmelserna i 1 kap. 20 § punkterna 1,5,6 och 7 miljötillsynsförordningen (2011:13), kommunens framställan.
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2005-000178, 2007-001914,
2012-000226, 2011-000325,
2008-000797, 2009-000848,
2010-001052, 2011-001037,
2012-000553, 2010-000139

551-7027-12 ang. begäran om återkallelse av tillståndet enl. miljöbalken för
vindkraftverk vid Västra Derome på fastigheterna Västra Derome 3:12, 6:2
och 8:5 samt Torpa 1:3 och 2:4 i Varbergs kommun. Beslut: ärendet avskrivs från vidare handläggning.
Vänersborgs Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen har översänt:
Dom i mål nr. M 1648-12 Bakgrund miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i hallands län har meddelat i beslut den 27 mars 2012 Eolus Vind
AB tillstånd att uppföra och driva högst sju vindkraftverk på fastigheterna
Sällstorp 5:4, 7:2, 7:3, 8:2 och 9:10, Stamnared 27:1 samt Krusagärde 1:13 i
Varbergs kommun. Miljöprövningsdelegationen avslog ansökan vad gäller
vindkraft 1,2,4,6,7 och 11 samt avslog bolagets yrkande om verkställighetsförordnande. Tillståndet förenades med de villkor som framgår av beslutet.
Miljö- och räddningsnämnden har överklagat miljöprövningsdelegationens
beslut. Domslut: Mark och miljödomstolen avslår överklagandena.
Dom i Mål nr M 1197-12 dat. 121129. Gällande tillstånd till täktverksamhet
på fastigheterna Varberg Mute 4:1, 8:7, 9:9 och Varberg Stenaljung 1:10.
Domslut Mark- och miljödomstolen ändrar miljöprövningsdelegationens
beslut och avslår överklagandena i övrigt.
Protokoll i mål nr. M 4094-12 dat. 121123 (Mark- och miljödomstolen avslog den 13 mars 2012 Naturskyddsföreningen Varbergs överklagande av
länsstyrelsens beslut att avvisa föreningens överklagande p.g.a. bristande
talerätt (mål M 140-12)). Beslut Mark- och miljödomstolen avskriver målet
från vidare handläggning.
Svea Hovrätt, Mark- och miljööverdomstolen:
Rotel 060203 har översänt protokoll dat. 121113 i Mål nr. M 7500-12. Beslut. 1. Mark- och miljööverdomstolen avvisar Varbergs Flygklubbs överklagande. 2. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd vad avser Varbergs kommuns överklagande.
Rotel 060208 har översänt dom dat 121115 i mål nr. M 3163-12. Domslut:
Mark- och miljööverdomstolen upphäver mark- och miljödomstolens beslut
och förordnar att mark- och miljödomstolen ska fortsätta handläggningen av
Naturskyddsföreningen i Varbergs överklagande.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 5.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mhn § 7

Sammanträdesprotokoll
2013-02-04

10

Dnr 2012-000366

Verksamhetsberättelse 2012
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− notera verksamhetsberättelsen för 2012 i protokollet.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddschef Stefan Andersson redovisar Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen verksamhetsberättelsen 2012.
Miljö- och räddningsnämnden är en tillsynsmyndighet med uppgift att bedriva tillsyn enligt en rad lagar och förordningar, främst livsmedelslagen
och miljöbalken.
Miljöbalken som trädde i kraft den 1 januari 1999 är en ramlag vilket innebär att en lång rad tillägg och förändringar kommer kontinuerligt. Senare år
har EU:s inflytande över miljöområdet accentuerats innebärande ett antal
EU-förordningar och EU-direktiv på miljöområdet. Livsmedelsområdet begåvades under 2006 med både ny EU-lagstiftning och kompletterande nationell livsmedelslag. Under 2011 gick livsmedelsverket ut med en ny riskklassificeringmodell för alla livsmedelsföretag. Detta innebar att cirka 600
livsmedelsföretag skulle omklassificeras i Varberg. Vid införandet av nya
lagstiftningar och förordningar har framförhållningen från statens sida oftast
varit dålig. Detta satte sin prägel även på 2012.
Vårt arbete kan förenklat indelas i tre olika delar:
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.
Periodisk tillsyn är inspektioner som initieras av oss själva. Alla större verksamheter skall inspekteras med en intervall om ett till tre år.
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 som vanligt präglats av hög aktivitet inom alla verksamhetsområden.
Justerandes sign
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Dnr 2012-000366

Den stora inflyttningen till Varberg 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 egen plangrupp. Även nämnden har fått ett ökat tryck genom att
beslutsunderlagen kommer sent inför eller under sammanträdena. Under
2012 slutfördes en förvaltningsövergripande utredning om samhällsbyggnadsprocessen. Resultatet blev att processen och ansvaret är mycket tydligare uttryckt och fördelat nu framför allt mellan kommunstyrelsen och byggnadsnämnden. Den nya organisationen skall förhoppningsvis träda i full
kraft under 2013.
Hela förvaltningen har under året deltagit i Tillsynsutvecklig i Väst (TUV)
stora utbildningsinsats tillsammans med Västra Götalands och Hallands
kommuner och länsstyrelser. Detta EU-finansierade projekt kommer att
fortsätta även under hela 2013. Förvaltningen deltog under sammanlagt 64
utbildningsdagar.
Lagstiftningen som styr nämndens verksamhetsområde ställer krav på att
överträdelser skall anmälas till åklagare. Dessa anmälningar är ren verkställighet och kommer inte upp för prövning i nämnden. Under 2012 anmäldes
åtta ärenden till polis/åklagarmyndigheten. Fem av ärendena rörde eldning
av avfall, ett ang. utsläpp av diesel, ett om oaktsam hantering av kemikalier
och två ärenden om otillåten livsmedelshantering.
Åtta stycken överklagningsärenden prövades under året i högre instans. Sex
prövningar utföll såsom nämnden tidigare beslutat. De ärenden som överinstans ändrade var flygplatsen och en sanktionsavgift för värmepump. Under
året överklagades tre nya beslut av nämnden. Dessa ärenden är ännu inte
avgjorda.
Utöver redovisning av tillsynsplanen har varje enhet också beskrivit olika
händelser som inträffat under året.
Nyckeltal
Antal inspektioner/periodisk tillsyn resp. inkomna ärenden/år
År
2009
2010
2011
2012
Inspektioner
1108
1243
1353
1193
Ärenden
1064
1251
1131
1764
Summa
2172
2494
2484
2957
Nettokostnad myndighetsutövning per innevånare/år i Varberg
År
2009
2010
2011
2012
Kostnad
119 kr
115 kr
130 kr
127 kr
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Dnr 2012-000366

Intäkterna täcker 48 procent av kostnaderna för miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (inkl 50 % av Mrn’s kostnader).
Ekonomi
Det ekonomiska resultatet för nämnd och förvaltning blev ett överskott
gentemot budget på 782 tkr. Kostnaderna för personal underskred budget
med 420 tkr eftersom förvaltningen hade svårt att besätta föräldraledigheter.
Intäkterna överskred budgeten med 212 tkr (3%).
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 6.

Prot. utdrag:
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Ekonomikontoret, Kommunfullmäktige
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Dnr 2012-0001412

Tillsynsplan 2013 Miljö och hälsoskyddsförvaltningen
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− fastställa miljöskyddsenhetens tillsynsplan för 2013.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och räddningsnämnden beslutade § 122/12 att återremittera miljöskyddsenhetens tillsynsplan för 2013.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inkommit med en justerad tillsynsplan för 2013.
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Dnr 2009-000460

Beslut om upphävande av föreläggande med vite angående
att inventera fog- och golvmassor med avseende på PCB i
byggnad/er på fastigheten Valinge 3:31, Varbergs kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− upphäva meddelat vitesföreläggande Mrn § 70/2011.
Beskrivning av ärendet
Miljö- och räddningsnämnden beslutade den 2009-04-15 att förelägga
Baggensholme AB, org.nr 5565084828, att inventera byggnad/er uppförda
eller renoverade under perioden 1956-1973 avseende förekomst av PCB i
fog- och golvmassa på fastigheten Valinge 3:31, Varbergs kommun.
Föreläggandet förenades med ett löpande vite på 5 000 kr för varje påbörjad
månad efter den 15 september 2011 som åtgärden inte har vidtagits.
Bedömning
Bolaget anlitade en konsult (Lars Askengren & Co AB) att utföra en inventering av byggnad/er avseende PCB. Den 18 maj 2009 inkom en skrivelse
till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen från konsulten att en inventering
har gjorts avseende PCB och att resultatet av inventeringen kommer skickas
till Baggensholme AB. Resultatet av inventeringen inkom till miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen via mark- och miljödomstolen 1 oktober 2012.
Vid granskning av PCB-inventeringsprotokollet av fastigheten Valinge
3:31, har det konstaterats att det förekommer fogmassor innehållande mer
än 500 mg/kg PCB. Dock behöver uppgifter om byggnadsåret kompletteras
då det avgör när PCB-saneringen senast ska utföras.
Följande tider gäller för sanering enligt förordning (2007:19) om PCB m.m:
1. senast den 30 juni 2014, om byggnaden eller anläggningen har uppförts
eller renoverats någon gång under åren 1956–1969 och annat inte följer av 2
eller 3
2. senast den 30 juni 2016, om
a) massan finns i en industribyggnad som har uppförts eller renoverats någon gång under åren 1956–1973,
b) byggnaden eller anläggningen har uppförts eller renoverats någon gång
under åren 1970–1973, eller
c) massan har använts inomhus, eller
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Dnr 2009-000460

3. i samband med renovering, ombyggnad eller rivning, om massan har använts för att ersätta en PCB-produkt som har avlägsnats efter utgången av
1998.
Då miljö- och hälsoskyddsförvaltningen ännu inte fått in uppgifter om
byggnadsåret anser miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer att sanering av PCB ska göras senast den 30 juni 2014.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen bedömer vidare att föreläggandet med
vite skall upphävas då det får anses vara uppfyllt trots att uppgifter kring
byggnadsåret inte har inkommit.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 7.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Baggensholme AB, Skogstorpsvägen 38 B, 432 65 Väröbacka.
Miljöskyddsinspektör K Broman
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Dnr 2012-001566

Yttrande över förslag för Grönstrategi för aktiviteter, upplevelser och biologisk mångfald i Varbergs kommuns utemiljö
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att avge följande synpunkter:
− Grönstrategin ligger i huvudsak utanför intresseområdet för miljö- och
hälsoskyddsnämndens (MHN) uppdrag. Icke desto mindre är förslaget
en intressant genomgång av olika möjligheter att skapa en ny utveckling
av utemiljön i kommunen. En fråga som kan ha betydelse även ur
MHN:s – perspektiv är möjligheterna att skapa huvudstråk i Varbergs
tätort. Flera sammanbundna stråk torde underlätta möjligheterna att klara miljökvalitetsmålen för luft och buller.
− Under punkten 2.5 diskuteras möjligheterna att ersätta natur- och rekreationsvärden som förloras vid byggnation. Här borde kanske också ses
över möjligheterna att införa en riktlinje om att infiltrerbar yta som exploateras skall ersättas med lika stor infiltrerbar yta på annan plats men
inom samma avrinningsområde. Dagvattenfrågorna, mängd och innehåll, ökar allt mer i betydelse som ett miljöproblem inom tätbebyggda
områden.
Beskrivning av ärendet
Hamn- och gatunämnden vill få in synpunkter på förslag till Grönstrategi
(remissversion 2012-09-01) innan ett slutgiltigt förslag läggs fram till kommunfullmäktige för beslut. Remissen skickas till alla kommunala nämnder
och bolag. Inom kommunstyrelsens förvaltning har Planeringskontoret möjlighet att lämna synpunkter på strategin.
Synpunkterna ska ha inkommit till hamn- och gatunämnden senast den 28
februari.
Enligt beslut i kommunfullmäktige 2010-06-15 Kf § 69/2010, fick hamnoch gatunämnden i uppdrag att upprätta förslag till ny grönplan för Varbergs
tätort. Beslutet togs i samband med antagande av översiktsplan för Varbergs
kommun och fördjupad översiktsplan för stadsområdet. Grönplanen, som
under arbetets gång fått namnet grönstrategi, ska ses som en fördjupning
vad gäller de gröna värdena med syfte att ge en långsiktig gemensam inriktning för utveckling av utemiljön i kommunen.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 8.
Prot. utdrag:
Justerandes sign

Hamn- och gatunämnden, Planering- och utvecklingsavdelningen
Utdragsbestyrkande

Datum

Varbergs kommun
Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Mhn § 11

Sammanträdesprotokoll
2013-02-04
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Yttrande över VA-policy för Falkenberg och Varberg kommun
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
− en policy bör innehålla vad som är syftet och målet med den.
− angående ansvarsfördelningen avseende VA-rådgivningar vill nämnden
att den i första hand skall bedrivas fristående från nämndens myndighetsutövning.
− nämnden vill också, såsom påpekas i följebrevet till policyn, markera att
ytterligare resurser måste tillskapas om föreslagen VA-rådgivning skall
kunna införas.
Beskrivning av ärendet
En vatten- och avloppsplan (VA-plan) ska tas fram av de båda kommunerna. Arbetet är uppdelat i fyra steg. En VA-översikt som beskriver nuvarande
vatten- och avloppssituation för stad och land i kommunerna har tagits fram
av förvaltningsövergripande arbetsgrupper i resp. kommun. Steg två är en
VA-policy som kommunernas arbetsgrupper tillsammans tagit fram. Den
ska visa vägval och prioriteringar samt ska förankras politiskt. Den kommer
att styra VA-planeringen. VA-planen ska vara kommunanpassad och mer i
detalj visa vad, när, hur samt vilka som är ansvariga för genomförandet. I
den kommer det att finnas flera olika handlingsplaner och handböcker. I
steg fyra ingår implementering, uppföljning och revidering av VA-plan.
Bedömning
En VA-policy ska vara övergripande och vägvisande. Men redan i VApolicyn behövs någon form av konkretisering av organisationen och fördelningen av ansvaret både för att säkra det fortsatta arbetet med att ta fram och
förvalta VA-plan samt följa upp VA-policyns mål.
VA-policyn får ekonomiska konsekvenser och för att kunna genomföra riktlinjerna och prioriteringarna måste resurser i olika former avsättas både hos
kommunen och de kommunala bolagen. Några ekonomiska konsekvenser
beskrivs i Vivabs följebrev, men fler berörs och det bör belysas mer i policyn.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden saknar en portaldel i policyn, en del som
visar vad man vill uppnå med VA-arbetet i kommunen dvs mer övergripande mål t ex. att uppnå MKN i ytvatten, att ansluta x antal fastigheJusterandes sign
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ter/områden, att åtgärda y antal dåliga vattentäkter eller avloppsanläggningar.
Den VA-rådgivning som beskrivs i policyn inryms inte i dagens organisation eller i miljö- och hälsoskyddsförvaltningens myndighetsutövning utan
behöver vara av mer allmän karaktär och täcka hela vatten- och avloppsområdet.
Det är viktigt att vattenförsörjningen för hela kommunen kommer med i
VA-policyn och i VA-planeringen.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 9.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

VIVAB, Vatten & Miljö i Väst AB, Box 110, 311 22 Falkenberg,
Miljöskyddsinspektör C Lychou, .

Utdragsbestyrkande
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Yttrande över ansökan om ändringstillstånd för massaindustri, Södra Cell AB, fastigheten Lahall 1:18 i Varbergs kommun. Gällande ny pelletsfabrik och byte av mesaugn.
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande med anledning av
rubricerad ansökan om ändringstillstånd enligt miljöbalken daterad den 24
september 2012:
− Nämnden tillstyrker att ändringstillstånd ges i enlighet med ansökan.
Yrkandet om igångsättningsmedgivande för byggnadsarbeten har nämnden heller inget att invända mot. Se dock kommentarer nedan.
− Nämnden anser att det är mycket positivt att Södra Cell AB (nedan: bolaget) fortsätter att energieffektivisera sin verksamhet och även bidrar
till energiomställning i regionen. De ansökta åtgärderna är i linje med
denna utveckling i och med att mesaugnen byts ut mot en mer energieffektiv och genom att pellets tillverkas för försäljning till verksamheter
och privatpersoner. Minskad användning av fossila bränslen på bruket är
också en positiv effekt.
− De ökade utsläpp av kväveoxider som blir följden av åtgärderna är negativa för närområdet och bör begränsas i största möjliga mån. Ökad regional påverkan från kväveoxider får vägas mot minskad klimatpåverkan.
De villkor som bolaget yrkat innebär att totala mängden tillåtna utsläpp
av kväveoxider beror på hur mycket barkpannan körs. Nämnden anser
att utsläppen av kväveoxider kan tillåtas öka men att en begränsning på
total utsläppt mängd bör meddelas samt att bolaget bör åläggas att fortlöpande undersöka möjligheterna att införa avskiljning för kväveoxider.
− Nämnden anser att frågan om bulleremissioner från kombinatet (Södra
Cell och Södra Timber) blir än mer komplicerad om pelletsfabriken
byggs inne på sågverkets område. Klagomål på buller från kombinatet
har nyligen framförts till miljö- och hälsoskyddsförvaltningen, och det
faktum att bolaget och Södra Timber AB meddelats separata bullervillkor, som dessutom är olika stränga, gör att det blir svårt att följa upp
klagomålen. Önskvärt vore förstås en samordnad prövning av buller från
hela kombinatet.
Beskrivning av ärendet
Södra Cell AB ansöker hos mark- och miljödomstolen om ändringstillstånd
enligt miljöbalken för att utföra ett byte av mesaugn på massabrukets område samt att uppföra en anläggning för tillverkning av pellets på intilliggande
sågverkets område. Förändringen innebär en betydande energieffektiviseJusterandes sign
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ring på bruket samt att verksamheter och privatpersoner får möjlighet att
köpa närtillverkad pellets.
I och med att den nya mesaugnen kan nyttja träpulver som bränsle så minskas beroendet av fossila bränslen. Det innebär att utsläppen av koldioxid
minskar (med 25 %), men också att utsläppen av kväveoxider ökar (med 4,5
%). En utökad drift av barkpannan blir också nödvändig för att säkra fjärrvärmeleveranserna och värme till spåntorken. I och med detta ökar utsläppen av kväveoxider med ytterligare 6 ton per år. Utsläppen av stoft och koldioxid minskar totalt från bruket.
Södra Cell ansöker om ändrade villkor för utsläpp av kväveoxider från sodapanna och mesaugn, från nuvarande 600 ton/år till 690 ton/år. Barkpannans utsläpp ingick tidigare i villkoret för sodapanna och mesaugn men nu
yrkas på ett villkor på 100 mg/MJ som månadsmedelvärde vid normal drift.
Dessutom ansöks om ändrat villkor för stoft från mesaugnen som innebär
ändring i mätmetod men inte ökade utsläpp.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 10.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Mark- och miljödomstolen, Box 1070, 462 28 Vänersborg.
Miljöskyddsinspektör S Mälbrink
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Rapport 9, 2012. Temperaturkontroll i butiker i Varbergs
kommun 2012
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

notera rapport 9, 2012 i protokollet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen genomförde projektinriktad kontroll av
butiker i Varbergs kommun under tiden 24 juli till 31 augusti 2012. I projektet ingick 46 st butiker.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tycker att det inte var tillfredsställande
att nästan två tredjedelar av alla inspekterade butiker, (65 %), hade för höga
temperaturer i sina kyl- och frysenheter. Det tyder på att det saknas bra fungerande rutiner när det gäller temperaturkontroll samt att en hel del butiker
behöver skaffa nya eller revidera existerande rutiner för temperaturkontroll
så att dessa kan fylla sin funktion - säkerställa att butikerna levererar säkra
produkter till kunderna i Varbergs kommun.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 11.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Livsmedelsinspektör Z Sobot. Rapporten skickas till berörda företag, Pliktverket (7 ex.),
Region Halland (1 ex. som pdf.) och Varbergs kommuns telefonväxel (1 ex.).
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Rapport 12, 2012. Rengöringskontroll på tillagningskök inom
skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus i Varbergs kommun 2012, uppföljning
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

notera rapport 12, 2012 i protokollet.

Beskrivning av ärendet
År 2011 kontrollerades rengöring i tillagningskök inom skolor, förskolor,
äldreboende och sjukhus som finns i Varbergs kommun. I år bestämdes att
följa upp fjolårets projekt.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen besökte hösten 2012 18 st tillagningskök inom skolor, förskolor, äldreboende och sjukhus som finns i Varbergs
kommun med anledning av kontroll av rengöring. Alla inspektioner gjordes
oanmälda och rengöringskontroll genomfördes med hjälp av ATP-mätare
vars mätresultat visar om rengöringsrutiner fungerar.
Fem kontroller gjordes vid varje inspektion. Tre togs på så kallade A-ytor
vilka kommer i direkt kontakt med livsmedel såsom kantiner, kastruller,
redskap och uppläggningsskålar. Två tester togs på så kallade B-ytor vilka
kommer indirekt i kontakt med livsmedel, exempelvis, handtag till ugn eller
kyl, arbetsbänkar och stereo. Sammanlagt kontrollerades 54 st A-ytor och
36 st B-ytor.
Resultat av kontroller visar på att många tillagningskök hade redskap i köken som inte hade godkänd rengöring. Av de 18 undersökta tillagningsköken var det hälften (50 %) som klarade sig med godkänt resultat på alla Aytor. Hos övriga 9 st hittades ett eller flera föremål som var ej godkända
eller fick anmärkning. Under årets projekt konstaterades en förbättring jämförts med förra årets kontroll då så mycket som 75 % av alla inspekterade
tillagningskök hade ett eller flera föremål som var ej godkända eller fick
anmärkning.
Förbättringen noterades även gällande andel godkända A-ytor på samtliga
företag, i år var det 74 % av dessa som hade godkänt resultat jämfört med
58 % med godkänt resultat i fjol.
Inget kök klarade godkänt resultat på alla B-ytor, utan på samtliga visade en
eller fler kontroller på ej godkänd rengöring.

Justerandes sign
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Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen är inte nöjd med resultatet utan hade
önskat att se ett större antal A- och B-ytor med godkänt resultat.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 12.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Livsmedelsinspektör Z Sobot. Rapporten skickas till berörda företag, Pliktverket (7 ex.),
Region Halland (1 ex. som pdf.) och Varbergs kommuns telefonväxel (1 ex.).
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Rapport 13, 2012 Tillsyn av solarier i Varbergs kommun 2012
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
−

notera rapport 13, 2012 i protokollet.

Beskrivning av ärendet
I denna rapport avses med solarium ett kosmetiskt solarium avsett för ultraviolett bestrålning av människor för att göra huden brun. För solarium av
kategori UV typ 3 krävs inte tillstånd av Strålsäkerhetsmyndigheten men
verksamheten ska vara anmäld till miljö- och hälsoskyddsförvaltning eller
motsvarande. Solarium som används i hem ska inte anmälas.
Miljö- och räddningsnämnden i Varbergs kommun har sedan 1991 tillsyn av
solarier. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen utövar den direkta tillsynen
och under 2012 inspekterades samtliga för oss kända solarier avsedda för
allmänheten i Varbergs kommun.
Resultat
I Varbergs kommun fanns vid genomgången sju verksamheter med solarium. Efter avslutade inspektioner har ytterligare ett solarium startats. Detta
solarium inspekterades i samband med handläggningen av anmälan och ingår inte i denna redovisning.
Solarierna hade sammanlagt 17 behandlingsplatser. 3 av de 7 solarielokalerna var obemannade, så kallade ”drop-in” solarium och var renodlade solarieverksamheter. I övriga fyra lokaler var solarierna en del av annan verksamhet t.ex. simhall och gym. Samtliga solarier var typgodkända av UV-typ
3 med vilket menas att de uppfyller europeisk och svensk standard.
Sex solarieverksamheter fick mellan en till tre av följande avvikelser:
- felaktiga rör användes (en verksamhet, åtgärdades relativt omgående)
- exponeringsschema utifrån hudtyp saknades (en verksamhet)
- skyddsråd från Strålsäkerhetsmyndigheten saknades (en verksamhet)
- brister i transporten av solarierör (farligt avfall) (tre verksamheter)
- ofullständig dokumentering av kemikalier (en verksamhet)
- bristande städrutiner av lokalen (två verksamheter)
Ett solarium klarade sig helt utan anmärkningar.

Justerandes sign
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Samtliga verksamheter bedömdes ha fungerande rutiner för rengöring av
solarieutrustningen.
Antalet avvikelser i verksamheterna var färre jämfört med under fjolårets
genomgång. I någon verksamhet förekom samma typer av avvikelser som
2011. Det handlade då om att felaktiga rör användes och/eller att transporten
av solarierör inte var dokumenterad.
Yttrande
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 21 januari 2013 § 13.

Prot. utdrag:

Justerandes sign

Hälsoskyddsinspektör A Ericsson. Rapporten skickas till: Pliktverket (7 ex.), Region Halland
(1 ex. som pdf.) och Varbergs kommuns telefonväxel (1 ex.).

Utdragsbestyrkande

Datum

