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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2022-08-04 

 
  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Sammanträde torsdagen den 18 augusti 2022 kl. 13:00 
Kungsbackarummet, Storgatan 37  
 
 
 Ärende Beteckning Förslag  

1.  Val av justerare och tid för 
justering 
 

 Förslag till beslut  
Ordinarie: Peter Wesley (KD) 
Ersättare: Lars-Erik Hörmander (M) 
 
Digital justering 2022-08-24 

1 min 

2.  Förändring av ärendelista 
 

  1 min 

3.  Anmälan av jäv 
 

  1 min 

4.  Ärende nr 4 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och 
publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, GDPR (General 
Data Protection Regulation). 

5.  Ärende nr 5 som gäller tillsyn, förbud eller föreläggande, innehåller en mängd personuppgifter och 
publiceras därför inte på webbplatsen med anledning av Dataskyddsförordningen, GDPR (General 
Data Protection Regulation). 
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6.  Föreläggande om försiktighetsmått - Omlastningsstation för                             MH-2022-2504 
kommunalt avfall - Duvehed 2:14  
 
Föredragande: Ulrika Pettersson, miljö- och hälsoskyddsinspektör 
 
Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godtar anmälan och förelägger nämnden för Teknik,  
Kungsbacka Kommun, 212000-1256, att vidta följande försiktighetsmått i verksamheten:  

1. Verksamheten ska bedrivas enligt den anmälan och de kompletteringar som 
verksamheten har lämnat till Miljö & Hälsoskydd. Förändringar i verksamheten som är 
av betydelse för miljön eller människors hälsa ska anmälas till Miljö & Hälsoskydd.  

2. Uppgifter om det avfall som tas emot vid omlastningsstationen ska journalföras. Det 
ska av journalföringen framgå mängd, avfallsslag samt vilket datum och tid avfallet 
kommit till anläggningen alternativt transporteras bort.   

3. Verksamheten ska vidta åtgärder för att förebygga, hindra och motverka olägenheter 
som till exempel dålig lukt, skadedjur, fåglar och nedskräpning. Åtgärderna ska 
dokumenteras i verksamhetens egenkontrollprogram. Om olägenheter trots detta 
uppstår ska nämnden för Teknik omedelbart utreda orsaken till olägenheterna och vidta 
åtgärder så att de upphör.   

4. Hantering och lagring av avfall ska i största möjligaste mån ske inomhus. Samtliga ytor 
där avfallet hanteras ska, utöver golvbrunnar och golvrännor, vara hårdgjorda och täta 
med avseende på de föroreningar som kan förekomma i avfallet.  

5. Avfall får maximalt lagras i tre dygn i väntan på borttransport. Lagring över helg får 
bara ske i undantagsfall. Vid varm väderlek kan Miljö & Hälsoskydd ställa krav på 
kortare lagringstid.  

Buller 

6. Buller från verksamheten, inklusive från transporter, får inte ge upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå utomhus vid närmast liggande bostäder, förskolor, skolor och 
vårdlokaler än: 

50 dB(A) vardagar 06.00-18.00 
45 dB(A) kvällstid 18.00-22.00 samt lördag, söndag och helgdag 06.00-18.00 
40 dB(A) nattetid 22.00-06.00 

Om hörbara toner och impulsljud förekommer ska ovan angivet värde sänkas med  
5 dBA. Angivna begränsningsvärden ska kontrolleras genom omgivningsmätningar 
eller närfältsmätningar och beräkningar om Miljö & Hälsoskydd begär det.  

Dagvatten 

30 
min 
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7. Dagvattenbrunnar ska märkas ut och brunnstätningar ska finnas tillgängliga. Det ska 
finnas system för avstängning av utgående dagvatten som vid behov ska användas för 
att förhindra förorening av recipient vid olyckor och brandbekämpning. 

8. Provtagning av utgående dagvatten från anläggningen ska ske minst två gånger per år. 
Provtagningen ska var flödesstyrd och dagvattnet ska som minst analyseras för arsenik, 
bly, kadmium, koppar, krom, kvicksilver, nickel, zink, oljeindex, fosfor, kväve, pH och 
suspenderade ämnen. Analysresultaten ska skickas till Miljö & Hälsoskydd så snart ni 
fått dem.  

Spillvatten 

9. Spillvattnet från avfallshallens golvbrunnar och golvrännor ska renas från olja och 
tungmetaller. Oljeavskiljarsystemet ska motsvara klass 1 enligt standard SS-EN 828 
och vara dimensionerat efter samma standard.  

10. Oljeavskiljaren ska vara försedd med larm för oljenivå och slamnivå samt automatisk 
avstängningsventil.  

11. Rutin för skötsel, kontroll och besiktning av oljeavskiljare och tungmetallavskiljare ska 
ingå i verksamhetens egenkontrollprogram. Skötseln av avskiljarna ska ske enligt 
standard SS-EN 828 och tillverkarnas instruktioner.  

12. Provtagning av utgående spillvatten ska ske minst två gånger per år. Spillvatten ska 
som minst analyseras för bly, krom, nickel, kadmium, zink, koppar och oljeindex. 
Endast spillvatten som inte skiljer sig avsevärt från hushållsspillvatten får släppas till 
spillvattennätet. Analysresultaten ska skickas till Miljö & Hälsoskydd så snart ni fått 
dem.  

Spillberedskap, farligt avfall och kemiska produkter  

13. Utrustning för åtgärdande av spill, t ex absorbent, ska finnas tillgängligt på 
anläggningen och användas vid spill eller olyckor. Använt absorberingsmedel ska 
omgående samlas upp och tas omhand som farligt avfall. 

14. Farligt avfall och kemiska produkter ska förvaras under tak, på tät yta och otillgänligt 
för obehöriga. Hantering ska ske så att eventuellt läckage inte förorenar omgivningen. 
Flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska dessutom förvaras på en 
invallning som minst rymmer det största kärlets volym plus 10% av de övriga kärlens 
volym.   
 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar också att Nämnden för Teknik, Kungsbacka 
Kommun, 212000-1256, ska betala en avgift om 34 885 kr för handläggning av detta ärende. 
Avgiften motsvarar 24 timmars handläggning i ärendet plus 7991 kr i kostnad för kungörelse. 
Se bifogat tidkort.  

Beslutet om avgift gäller omedelbart även om det överklagas. Faktura på avgiften kommer att 
skickas separat. 
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 Ärende Beteckning Förslag  

7.  Yttrande angående ansökan om 
tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet, reningsverket 
Hammargård - Kungsbacka 
6:27 
 
Föredragande: Annika Elm, 
miljö- och hälsoskyddsinspektör 

MH-2022-
2601 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd antar 
yttrande, daterad 2022-07-29 och överlämnar 
det som sitt svar till Länsstyrelsen Halland. 
Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

25 
min 

8.  Revidering av 
delegeringsförteckning - lag 
(2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter 
 
Föredragande: Kasra Hassirian, 
förvaltningsjurist 

MH-2022-
2852 
 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner 
förslaget till revidering av 
delegeringsförteckning samt att nu aktuell 
förteckning ska fortsätta gälla efter att 
föreslagna ändringar genomförts. 

5 min 
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 Ärende Beteckning Förslag  

9.  Antagande av taxa för nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd för 
offentlig kontroll av livsmedel 
och vissa jordbruksprodukter 
 
Föredragande: Marianne 
Löfgren, enhetschef 

MH-2022-
3248 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner 
taxa för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter med tillhörande 
taxebilaga Offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter, daterad 2022-08-08, 
och översänder den till kommunfullmäktige 
för fastställande. 
Kommunfullmäktige beslutar att taxan ska 
börja gälla från och med 1 januari 2023. 
Kommunfullmäktige beslutar att 
handläggningskostnad per timme sätts till 
1 350 kronor. 
Kommunfullmäktige ger nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd i uppdrag att justera 
avgiftsbeloppen enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) publicerad av 
Sveriges kommuner och Regioner (SKR). 
Utgångspunkten för indexuppräkningen är 
oktober år 2022.  
Taxa för offentlig kontroll och vissa 
jordbruksprodukter, antagen av 
kommunfullmäktige 2022-05-10 KF § 75, 
upphör att gälla samtidigt som ny taxa träder i 
kraft.  

15 
min 

10.  Svar på initiativ från Peter 
Söderberg (M), Peter Wesley 
(KD), Henrik Arnesson (C) och 
Marie-Louise Rolf (L) om 
självdeklaration inom 
tillsynsverksamheten 
 
Föredragande: Katarina Öryd, 
förvaltningschef och Tina 
Carlson, verksamhetschef  

MH-2022-
1965 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner 
Bygg- och miljöförvaltningens utredning 
gällande initiativ om självdeklaration inom 
tillsynsverksamheten för Miljö & Hälsoskydd, 
daterad 2022-07-29.  
   

15 
min 
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 Ärende Beteckning Förslag  

11.  Återrapportering av 
byggnadsnämndens beslut, 
Uppföljning och prognos per 
april 2022 
 
Föredragande: Katarina Öryd, 
förvaltningschef 

MH-2022-
2943 
 

Förslag till beslut 
Nämnden beslutar att lägga informationen till 
handlingarna. 
 

2 min 

12.  Återrapportering av 
byggnadsnämndens beslut, 
Digital plan 2022-2024 Bygg- 
och miljöförvaltningen 
 
Föredragande: Kaj Jensen, 
utvecklingsledare 

MH-2022- 
2979 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
informationen till protokollet. 

15 
min 

13.  Sammanträdesdagar 2023 för 
nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd 
 

MH-2022-
3494 

Förslag till beslut 
26 januari, 22 februari, 9 mars, 5 april, 11 
maj, 8 juni, 17 augusti, 14 september, 12 
oktober, 9 november och 7 december. 
Tidpunkt för sammanträdena är klockan 
13:00. 

5 min 

14.  Anmälan av delegeringsbeslut 
fattat av ordföranden - Yttrande 
över förvaltningen för Tekniks 
remiss gällande nya Lokala 
avfallsföreskrifter för 
Kungsbacka kommun (2021-
00508) 

MH-2022-
2380 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner 
redovisningen av delegeringsbeslut från 
ordförande Peter Söderberg (M) på grund av 
brådskande ärende. 

2 min 

15.  Anmälan av delegeringsbeslut 
fattat av ordföranden - 
Revidering av reglemente för 
nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd med anledning av 
Lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 

MH 2022-
2857 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner 
redovisningen av delegeringsbeslut från 
ordförande Peter Söderberg (M) på grund av 
brådskande ärende 

2 min 
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 Ärende Beteckning Förslag  

16.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

MH-2022-8 Förslag till beslut 
Förslag till beslut Nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 
2022-06-01 till 2022-08-08. 

2 min 

17.  Anmälan av yttranden  
 

MH-2022-8 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner 
redovisningen av yttranden fattade under 
perioden 2022-06-01 till 2022-08-08. 

2 min 

18.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

MH-2022-8 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
redovisningen av inkomna skrivelser till 
protokollet. 

2 min 

19.  Information 
 
1. Återrapportering från 

presidieavstämningen i 
augusti månad, nämnden 
för Miljö & Hälsoskydd 
och byggnadsnämnden 
Föredragande: Katarina 
Öryd, förvaltningschef  
(5 min) 
 

2. Uppföljning tillsynsplan 
den 1 januari till den 30 
juni 2022  
Föredragande: Tina 
Carlson, verksamhetschef 
(20 min) 
 

 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
informationen i protokollet. 

25 
min 

20.  Övrig fråga/brådskande ärende 
 

   5 min 

 
Peter Söderberg 
ordförande 

Marina Björnbecker 
sekreterare 
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