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Föreläggande om försiktighetsmått – Omlastningsstation för kommunalt avfall 
– Duvehed 2:14  
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 

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. 

Motivering till beslut  
Miljö & Hälsoskydd bedömer att nämnden för Teknik kan bedriva den anmälda verksamheten 
under förutsättning att nämnden för Teknik vidtar de försiktighetsmått föreläggs i detta beslut. 
Beslutet är fattat med stöd i 2 kap. 2-3 & 6-7 §§ och 26 kap. 9, 19 & 21 §§ miljöbalken (1998:808) 
samt 27 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Lokalisering 
2 kap. 6 § miljöbalken anger att platsen för en verksamhet som tar i anspråk ett mark- eller 
vattenområde ska väljas med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och 
olägenhet för människors hälsa och miljön.  

Duvehed 2:14 omfattas av detaljplan antagen i april 2016 som medger transportintensiva och i viss 
mån störande verksamheter på platsen. Miljö & Hälsoskydd bedömer att en omlastningsstation för 
kommunalt avfall i form av brännbart avfall och matavfall inte strider mot detaljplanen.  

I Boverkets skrift Bättre plats för arbete (Boverket 1995) anges riktvärde för skyddsavstånd mellan 
bostäder och industriområden. För verksamheter som medför vissa risker för till exempel utsläpp, 
lukt eller buller anges riktvärde för skyddsavstånd till 200 meter. Omlastningsstationen är planerad 
att ligga ca 350 meter från närmaste bostäder vilket gör att Miljö & Hälsoskydd bedömer att anmäld 
plats som lämplig för en omlastningsstation.  

Frågan om lokaliseringsalternativ för verksamhetsutveckling har utretts i samband med 
framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Kungsbacka stad som antogs av 
kommunfullmäktige 2009-06-26. Enligt denna ska företag som alstrar tung trafik eller hanterar 
farliga ämnen, på sikt omplaceras till trafiknära, men mer perifera lägen. En utredning togs fram i 
samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen där möjlig lokalisering av sådana 
områden utpekades. Duvehed utgjorde ett av de 15 utpekade områden som ansåg lämpliga. Miljö & 
Hälsoskydd bedömer att lokaliseringen av ett verksamhetsområde i Duvehed är väl utredd och att 
alternativa placeringar inte behöver utredas ytterligare. 

Förutsatt att försiktighetsmåtten i detta beslut följs bedömer Miljö & Hälsoskydd att verksamheten 
inte innebär någon oacceptabel miljöpåverkan och att den föreslagna platsen uppfyller miljöbalkens 
lokaliseringskrav i 2 kap. 6 §.   

Verksamhetens omfattning 
Verksamheten är anmäld enligt kod 90.40 i miljöprövningsförordningen vilket innebär en 
verksamhet med lagring av icke-farligt avfall om mängden avfall vid något tillfälle är mer än 10 ton 
men högst 10 000 ton.  



 

 

Som en del i Miljö & Hälsoskydds kommande tillsyn av verksamheten bedöms Miljö & 
Hälsoskydd behöva kunna få insyn i när avfall lämnas på och transporteras bort från 
omlastningsstationen. Miljö & Hälsoskydd förelägger därför nämnden för Teknik med stöd i 26 
kap. 21 § att Teknik ska journalföra uppgifter om det avfall som tas emot vid omlastningsstationen. 
Det ska av journalföringen framgå mängd, avfallsslag samt vilket datum och tid avfallet kommit till 
anläggningen alternativt transporteras bort (försiktighetsmått 2).  

Lukt, skadedjur, fåglar och nedskräpning 
Det finns en risk att verksamheten med omlastning av kommunalt avfall leder till olägenheter som 
exempelvis lukt, skadedjur, fåglar eller nedskräpning. I 26 kap. 19 § miljöbalken står att den som 
bedriver en verksamhet som kan befaras medföra olägenheter för människors hälsa eller påverka 
miljön fortlöpande ska planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga 
sådana verkningar.  

Därför beslutar Miljö & Hälsoskydd att Teknik ska vidta åtgärder för att förebygga, hindra och 
motverka olägenheter som exempelvis dålig lukt, skadedjur, fåglar och nedskräpning och att dessa 
åtgärder ska dokumenteras i egenkontrollprogrammet. Om olägenheter trots förebyggande åtgärder 
uppkommer ska orsaken till olägenheterna utredas och åtgärder vidtas så att olägenheterna upphör 
(försiktighetsmått 3).  

Försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken innebär att alla som bedriver en verksamhet skall 
utföra de skyddsåtgärder vidta de försiktighetsmått som behövs för att förebygga, hindra eller 
motverka att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. Med 
stöd av försiktighetsprincipen beslutar Miljö & Hälsoskydd om två försiktighetsmått för att 
förebygga olägenheter för människors hälsa och påverkan på miljön. Det första är att avfallet i 
möjligaste mån ska hanteras och lagras inomhus för att minska risken för att lukt och skadedjur 
sprids från verksamheten och att alla ytor där avfall hanteras ska vara hårdgjorda och täta så att 
eventuella miljöfarliga vätskor som felaktigt förekommer i avfallet inte förorenar mark och vatten 
(försiktighetsmått 4). Det andra rör tiden som avfall får lagras på omlastningsstationen 
(försiktighetsmått 5). Miljö & Hälsoskydd bedömer att det är nödvändigt med snabb hantering av 
avfallet för att minska risken för olägenheter för människors hälsa.  

Buller 
Riktvärden för buller från verksamheten är hämtade från Naturvårdsverkets standardkrav gällande 
industribuller som grundas på de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken (försiktighetsmått 
6). I 2 kap. 2 § miljöbalken står det att alla som bedriver en verksamhet skall skaffa sig den kunskap 
som behövs med hänsyn till verksamhetens art och omfattning för att skydda människors hälsa och 
miljön mot skada eller olägenhet. Om Miljö & Hälsoskydd bedömer att det behövs så kan Miljö & 
Hälsoskydd i samband med kommande tillsyn komma att begära att en ni visar att riktvärdet hålls 
genom omgivningsmätningar eller närfältsmätningar och beräkningar.  

Dagvatten 
I anmälan beskrivs dagvattenhanteringen på fastigheten utförligt. Försiktighetsmåtten som gäller 
dagvatten fastställer till största delen det nämnden för Teknik redan åtagit sig i anmälan. Med stöd i 



 

 

försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken så beslutar Miljö & Hälsoskydd också att 
dagvattenbrunnar ska märkas ut så att de lätt kan identifieras och tätas i händelse av till exempel en 
olycka (försiktighetsmått 7).  

Med stöd i 26 kap. 19 § miljöbalken beslutar Miljö & Hälsoskydd också att Teknik två gånger per 
år ska genomföra en provtagning av utgående dagvatten från fastigheten, av vilka parametrar analys 
ska ske samt att analysresultaten ska skickas till Miljö & Hälsoskydd (försiktighetsmått 8). 

Spillvatten 
I 2 kap. 3 § miljöbalken står att bästa möjliga teknik ska användas vid yrkesmässig verksamhet för 
att förebygga att verksamheten medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I 
frågan om rening av spillvatten bedömer Miljö & Hälsoskydd att bästa möjliga teknik är en 
oljeskiljare av klass 1 enligt standard SS-EN 858 och att denna kompletteras med en 
tungmetallavskiljare (försiktighetsmått 9). 

Avskiljarsystemet ska vara dimensionerat enligt standarden SS-EN 858 och vara försett med larm 
för oljenivå och slamnivå samt automatisk avstängningsventil. Avstängningsventilen finns med som 
krav i standarden och kraven på larm för oljenivå och slamnivå har prövats av mark och 
miljööverdomstolen i mål M6113-15 och får anses vara praxis för oljeavskiljare (försiktighetsmått 
10).  

För att avskiljarsystemet ska fungera som det är tänkt måste det skötas om därför beslutar Miljö & 
Hälsoskydd med stöd i 26 kap. 19 § miljöbalken att rutiner för skötsel, kontroll och besiktning av 
oljeavskiljarens och tungmetallavskiljarens ska ingå i egenkontrollprogrammet och ske enligt 
standarden SS-EN 828 och tillverkarnas instruktioner (försiktighetsmått 11). 

Med stöd i samma lagstiftning beslutar Miljö & Hälsoskydd också att Teknik två gånger per år ska 
genomföra en provtagning av utgående spillvatten från fastigheten, för vilka parametrar analys ska 
ske samt att analysresultaten ska skickas till Miljö & Hälsoskydd (försiktighetsmått 12). 

Kemiska produkter och farligt avfall 
I syfte att minska risken för förorening av mark och vatten genom utsläpp och spill beslutar Miljö & 
Hälsoskydd med stöd i försiktighetsprincipen i 2 kap. 3 § miljöbalken att Teknik ska ha beredskap 
för att hantera spill och samt om hur farligt avfall och kemiska produkter ska förvaras 
(försiktighetsmått 13 och 14). 

Rimlighetsbedömning 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har i samband med detta beslut gjort en rimlighetsbedömning 
enligt 2 kap. 7 § miljöbalken och bedömer att kraven i beslutet är rimliga utifrån miljönyttan och att 
de inte leder till en orimlig kostnad för Teknik.   

Sammanfattning 
Nämnden för Teknik har lämnat in en anmälan om miljöfarlig verksamhet i form av en ny 
omlastningsstation för brännbart avfall och matavfall på fastigheten Duvehed 2:14. Verksamheten 
omfattas av anmälningsplikt enligt 29 kap. 49 § och kod 90.40 i miljöprövningsförordningen. Miljö 



 

 

& Hälsoskydd har gjort en utredning för att pröva om verksamheten kan starta på det sätt anmälan 
beskriver utifrån påverkan på människors hälsa och miljön. Miljö & Hälsoskydd har kommit fram 
till att verksamheten kan starta om försiktighetsmåtten i detta beslut följs.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Teknik i Kungsbacka Kommun lämnade den 12 maj 2022 in en anmälan om 
miljöfarlig verksamhet i form av en ny omlastningsstation för brännbart avfall och matavfall på 
fastigheten Duvehed 2:14, skifte 1, i Fjärås. Verksamheten omfattas av 29 kap. 49 § och kod 90.40 i 
miljöprövningsförordningen vilket innebär en verksamhet med lagring av icke-farligt avfall om 
mängden avfall vid något tillfälle är mer än 10 ton men högst 10 000 ton. Anmälan gäller en ny 
verksamhet som ersätter nuvarande omlastningsstation i Klovsten.  

Omlastningsstationen planeras att bli 2800 m2 stor med anslutande betongplatta och en del med 
personalutrymmen om ca 135 m2. I den ouppvärmda hallbyggnaden finns bland annat fack för 
avfallsfraktioner, ramp för omlastning av avfall med hjullastare till containrar, plats för avspolning 
av fordon och utrymme för förvaring av kompostpåsar på lastpallar. Planerad start för verksamheten 
är 1 september 2023. 

Verksamhetens omfattning 
Ungefär tio insamlingsfordon samlar in kommunalt avfall i form av brännbart avfall och matavfall 
från hushåll och verksamheter i kommunen och kör det till omlastningsstationen. På anläggningen 
vägs avfallet in och lämnas i avsedda fack. Avfallet lagras en kortare tid på anläggningen och lastas 
om till större containrar för att transporteras vidare.  

Ungefär 60 ton brännbart kommunalt avfall kommer transporteras till Sävenäs 
förbränningsanläggning per dag. Matavfallet kommer förvaras inomhus i väntan på vidare transport 
till Marieholms biogasanläggning. Ungefär 80 ton matavfall kommer transporteras bort per vecka.    

Verksamheten kommer bedrivas i huvudsak på vardagar mellan 06.00 och 18.00. I samband med 
veckor med helgdagar kan verksamheten behöva bedrivas även kvällstid och helgdagar. Antal 
intransporter kommer vara ca 30 per vardag. Ut från anläggningen går det dagligen två transporter 
hushållsavfall och matavfall lämnar anläggningen en gång varannan dag. 

Verksamheten ska bedrivas i samma omfattning som nuvarande omlastningsstation i Klovsten som 
den nya omlastningsstationen ersätter. År 2021 togs ca 4339 ton matavfall och ca 11754 ton 
brännbart avfall emot i Klovsten.   

Lokalisering 
En miljökonsekvensbeskrivning, Miljökonsekvensbeskrivning till detaljplan för 
verksamhetsområde inom Duvehed 2:14 i Fjärås stationssamhälle, Kungsbacka kommun från 2015-
07-15 (MKB) har bifogats anmälan. I MKBn har det utretts vad ett verksamhetsområde inom 
Duvehed 2:14 skulle innebära för följande miljöfaktorer: natur, kulturmiljö & rekreation, 
landskapsbild, markförhållanden, vattenförhållanden, trafik, buller och vibrationer, luftmiljö, hälsa 
och säkerhet och naturresurser. Även en avstämning av hur detaljplanen påverkar gällande 
miljökvalitetsmål och miljökvalitetsnormer har gjorts. Utredningen har baserats på utbyggnad av 



 

 

verksamheter med inriktning på transportintensiva och i viss mån störande verksamheter inom 
området. 

Planerad utbyggnad bedöms i MKBn inte nämnvärt påverka miljökvalitetsnormerna för 
vattenkvalitet i Hovmanneån under förutsättning att föreslagen dagvattenhantering efterlevs. 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft kommer även i framtiden underskridas med god marginal. 

Planerad utbyggnad innebär risk för att transportintensiv och i viss mån störande verksamhet 
placeras i anslutning till befintliga bostäder i öster och söder. För att uppfylla Boverkets 
skyddsavstånd och undvika störningar för dessa bostäder genom t.ex. buller och trafik bör ett 
skyddsavstånd på 50 meter alternativt 200 meter planeras till närmaste bostadshus. För boende 
längs väg 916 (Tostaredsvägen) beräknas ekvivalenta ljudnivån i framtiden att öka med mindre än 
0,5 dBA jämfört med nuläget. Maximala ljudnivån kommer inte att förändras. 

Utsläpp till vatten 
Dagvatten från verksamhetsytorna kommer tas om hand i den norra delen av fastigheten. Vattnet 
kommer där passera ett makadamdike eller översilningsyta där vattnet renas genom att silas i 
makadamen eller rinna över en flack bevuxen yta. Från diken och översilningsytor leds dagvatten 
till ett fördröjningsmagasin innan anslutning till planerat dagvattendike/ledning sker. Inom 
fastigheten ska minst 50 % av ett tioårsregn med klimatfaktor 1,25 fördröjas. Fastigheten kommer 
inte avleda mer dagvatten än 50 liter per sekund vid dimensionerande flöde.  

Utloppet för dagvatten från fastighet kommer förses med flödesreglerande anordning, 
bräddningsmöjlighet samt avstängningsanordning så att förorenat vatten i samband med eventuell 
brand eller annan olycka kan samlas. Avstängningsanordning förses med manuell ventil. 
Provtagningspunkt för manuell provtagning av dagvattenföroreningar anordnas innan anslutning till 
kommunalt system. Föroreningar från planerad fastighet ska inte överskrida gränsvärden i Riktlinjer 
och riktvärden för utsläpp av förorenat vatten till dagvattennät och recipient R2020:13 från 
Miljöförvaltningen Göteborgs stad.  

Allt spillvatten från hallens golvbrunnar och rännor kommer passera en olje- och metallavskiljare 
innan det går ut till det kommunala spillvattennätet. Den enda fordonstvätt som kommer ske i hallen 
är avspolning av hjullastaren med högtryckstvätt och hetvatten. Inga insamlingsfordon som hämtar 
avfall i kommunen kommer tvättas på omlastningsstationen.  

Oljeavskiljaren ska tömmas enligt tillverkarens instruktion, besiktning kommer att ske en gång per 
år och femårskontroll kommer att utföras rutinmässigt. 

Övrig påverkan på miljön eller människors hälsa 
Förutom utsläpp till vatten kommer verksamheten innebära risk för utsläpp till luft via transporter 
till och från anläggningen, buller, eventuell lukt och skadedjur.  

För att motverka lukt kommer täta tömningsintervall utföras i syfte att containrar inte ska stå på 
platsen mer än nödvändigt. För att motverka skadedjur kommer ett serviceavtal tecknas för 
förebyggande skadedjursbekämpning.  



 

 

Kungörelse 
Anmälan är översänd till Länsstyrelsen i enlighet med 25f§ i förordning om miljöfarlig verksamhet 
och hälsoskydd.  

Anmälan är kungjord i tidningarna Norra Halland, Kungsbackaposten, Post & Inrikes Tidningar 
samt på kommunens hemsida i enlighet med 19 kap. 4§ miljöbalken. Allmänheten har fått möjlighet 
att komma med synpunkter på anmälan. 

Synpunkter från kommuninvånare  
Här sammanfattas och bemöts de synpunkter som inkommit från kommuninvånare efter 
kungörelsen. Synpunkter i kursiv stil med kommentar från Miljö & Hälsoskydd under. 

1. Synpunkter på verksamhetens lokalisering  

a. Det saknas en omlokaliseringsanalys. Transporterna ökar med 30 % med placering av 
omlastningsstationen i Duvehed, jämfört med nuvarande Klovsten.  

b. Alternativa placeringar har inte prövats och redovisats i tillräcklig omfattning i anmälan.  

Det stämmer att det inte har analyserats hur den totala mängden transporter förändras när 
omlastningsstationen flyttas från Klovsten till Duvehed. Miljö & Hälsoskydd bedömer det 
dock inte som nödvändigt att göra det i och med att det inte finns någon möjlighet för 
omlastningsstationen att vara kvar på Klovsten. I övrigt hänvisar Miljö & Hälsoskydd till 
resonemang gällande lokalisering i avsnittet ”Bedömning och skäl till beslut”. 

Det framkommer i arbetet med detaljplanen för Duvehed 2:14 att Tostaredsvägen är utpekad 
som prioriterad för tung transport. År 2007 uppmättes trafikmängden på vägen till 5213 
fordon per dygn varav 430 lastbilar. Trafikverket uppskattade i sitt samrådssvar till 
planprogrammet att trafiken på Tostaredsvägen beräknas öka till 6300 fordon per dygn vid 
år 2020 och 7300 fordon per dygn år 2030. Transporterna till och från omlastningsstationen 
kommer innebära en ökning av ca 30 transporter per vardag i området vilket är en mycket 
liten del av den beräknade ökningen av trafiken i området.  

2. Synpunkter på verksamhetens omfattning 
a. I framtiden kommer Kungsbacka kommun införa 4-fackssortering för hushållens insamling. 

Detta är ju en annan verksamhet som borde vara tillståndspliktig. Eftersom denna kunskap 
finns idag borde den redovisas i anmälan.  

Om regeringen beslutar att kommunen ska ta över ansvaret för förpackningsinsamlingen 
kommer detta införas i Kungsbacka tidigast 2026 enligt uppgift från Teknik. De svarar att 
Duvehed kan bli aktuellt för omlastning, men att det i så fall krävs en ny anmälan eller 
ansökan om tillstånd. För att förbereda för framtida förändringar kommer 
omlastningsstationen redan från början vara förberedd för en framtida utbyggnad 
motsvarande ytterligare ca 50% av hallens storlek. Detta framgår av anmälan. 

Miljö & Hälsoskydd kan i dagsläget bara pröva den verksamhet som nämnden för Teknik 
anmält och detta beslut gäller endast en omlastningsstation för kommunalt avfall i form av 
brännbart avfall och matavfall.  



 

 

b. I översiktsplanen har angetts att kommande placering av återvinningscentral kommer ske i 
tre verksamhetsområden där Duvehed är ett. Därför borde samråd vara utlyst och en 
miljökonsekvensbeskrivning av den totala verksamheten ske redan nu.  

Teknik framför att möjligheten för samlokalisering av återvinningscentral och omlastning 
har diskuterats då det kan finnas vissa synergieffekter. Troligtvis kommer det inte att bli 
någon återvinningscentral i Duvehed. Det pågår nu utredningar av behov och möjliga 
platser. I Frillesås finns återvinningscentral med i detaljplan som snart går upp till beslut.  

Som ovan gäller att Miljö & Hälsoskydd bara kan pröva den verksamhet som Nämnden för 
Teknik nu anmäler.   

c. Kommunen har numera ansvar även för returpapper och detta finns inte med i anmälan. 
Brandrisken kommer öka om papper ska hanteras här med potentiellt stora 
samhällsekonomiska konsekvenser om brand uppstår.  

Anmälan omfattar inte hantering av returpapper. Den hanteringen kommer ske på annan 
plats, inte i Duvehed.  

3. Synpunkter på lukt från verksamheten  

a. En utökad luktutredning behöver göras där man bedömer risken för dålig lukt från 
verksamheten för bostäder inom en radie på 500 meter.  

b. Lukt kan sprida sig i området vid in- och utfart samt om portarna behöver vara öppna för 
att säkerställa en acceptabel arbetsmiljö i hallen med tanke på kolmonoxidvärdet. Detta 
eftersom lokalen saknar forcerad ventilation.  

c. Hallen bör utrustas med luktreduktion. Förslag på luktreducering saknas i anmälan och bör 
finnas med.  

d. I anmälan står att matavfallshanteringen troligen ska ske i hallen. På mötet som hållits med 
närboende angavs att matavfallshanteringen uteslutande skulle ske i hallen. Vilket alternativ 
är det som gäller?  

Teknik har förtydligat att matavfallshanteringen uteslutande kommer ske inne i hallen och 
uppger att verksamheten kommer bedrivas i en sluten hall utrustad med mycket god 
ventilation. Teknik har varit på studiebesök på Alingsås och Mölndals kommuners 
omlastningsstationer där det ej förekommer lukt som orsakat klagomål.  

Miljö & Hälsoskydd bedömer att de åtgärder som har beskrivits i anmälan och 
kompletteringar med förvaring i täta containrar med regelbundna borttransporter och 
ventilation är tillräckliga. Nämnden för Teknik har ett ansvar för att verksamheten inte 
innebär olägenheter för människor till exempel när det gäller lukt. Försiktighetsmått 3 
reglerar också detta och förtydligar att åtgärder för att förebygga, hindra och motverka att 
verksamheten medför dålig lukt ska vidtas.  

e. Svavelväte är inte utrett i detaljplanens miljökonsekvensbeskrivning. Det behöver utredas 
hur svavelväte sprider sig i området.  



 

 

Svavelväte kan bildas när organiskt material bryts ner under syrefattiga förhållanden. Vid 
omlastning av matavfall och lagring i ett par dagar innan borttransport bedömer Miljö & 
Hälsoskydd det inte som troligt att svavelväte bildas eftersom tillgången på syre från luften 
är god.  

Om svavelväte mot förmodan skulle bildas och leda till olägenheter för närboende så 
reglerar försiktighetsmått 3 att verksamheten då omedelbart ska utreda orsaken till 
olägenheten och vidta åtgärder så att den upphör. 

4. Synpunkter på skadedjur, fåglar och nedskräpning 

a. Med ventilation genom öppna portar finns risk att skadedjur sprids i området.   

b. Tomma men ej rengjorda containrar utomhus kan locka till sig skadedjur som till exempel 
fåglar, råttor och möss. Detta kan innebära en sanitär olägenhet och leda till störande 
måsskrik för boende i närområdet.  

c. Med ventilation genom öppna portar så riskerar löst avfall som papper och plast blåsa ut 
och skapa nedskräpning i omgivningen.  

Nämnden för Teknik har i anmälan åtagit sig att teckna serviceavtal för förebyggande 
skadedjursbekämpning. På nuvarande omlastningsstation i Klovsten har inga klagomål 
kommit in gällande skadedjur eller nedskräpning så Miljö & Hälsoskydd bedömer att det 
förebyggande arbetet där fungerar bra. 

Försiktighetsmått 3 i detta beslut reglerar alla olägenheter från exempelvis skadedjur, fåglar 
och nedskräpning och säger att verksamheten ska vidta åtgärder för att förebygga, hindra 
och motverka dessa olägenheter.  

5. Synpunkter på buller från verksamheten  

a. Det behöver göras en bullerutredning. Den sammanvägda bullernivån från exempelvis 
transporter, lastning och lossning på en omlastningsstation är inte utredd. Utredningen ska 
avse en omlastningsstation och inte en logistikverksamhet som planerades för några år 
sedan.   

b. Momentet med lastning och flyttning av containrar på området ska ingå i bullerutredning. 
Detta kan innebära väldigt höga ljudnivåer i form av smällar och gnissel.  

c. Är det bullernivåerna i miljökonsekvensbeskrivningen och detaljplanen som är de som 
gäller? De finns inte omnämnda i anmälan eller bygglovet.  

Miljö & Hälsoskydd bedömer att en omlastningsstation är en typ av logistikverksamhet i 
bullerhänseende och att ytterligare bullerutredning därför inte behöver göras. Den anmälda 
verksamheten kommer framförallt att bedrivas på vardagar mellan 06.00-18.00 och i detta 
beslut ställer Miljö & Hälsoskydd krav på att ljudnivån vid närmaste bostäder inte får 
överskrida 50 dB(A). Om höga smällar och gnissel förekommer gäller i stället 45 dB(A). 

Miljö & Hälsoskydd kan i framtiden komma att ställa krav på bullerutredning och/eller 
ljuddämpande åtgärder om det visar sig att riktvärdena överskrids. 



 

 

 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-05 

Anmälan med bilagor 

Tidkort 

 

 

Ulrika Pettersson  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik (delges)  
För kännedom till de personer som lämnat in synpunkter på anmälan 



 
 

 

Bygg- och miljöförvaltningen    
Annika Elm  
annika.elm@kungsbacka.se  
 

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
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Telefon 0300-83 40 00 
info@kungsbacka.se 
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Yttrande över länsstyrelsens remiss: Ansökan om tillstånd till miljöfarlig 
verksamhet, reningsverket Hammargård, Kungsbacka 6:27 (551-1415-2021) 
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.  

Sammanfattning 
Kungsbacka kommun söker tillstånd till utökad verksamhet vid Hammargårds avloppsreningsverk 
med tillhörande anläggningar såsom avloppsledningsnät och pumpstationer. Belastningen på 
avloppsreningsverket Hammargård kommer successivt att öka eftersom kommunens invånarantal 
ökar och fler enskilda avlopp ansluts till kommunala nätet. 
Ansökan görs hos Länsstyrelsen i Hallands län och hanteras av Miljöprövningsdelegationen inom 
myndigheten.  
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd är remissinstans i ansökningsprocessen och Länsstyrelsen har 
begärt att nämnden ska tillstyrka eller avstyrka ansökan samt lämna synpunkter i övrigt på ansökan.  

Beskrivning av ärendet 
Kungsbacka kommun söker tillstånd till utökad verksamhet vid Hammargårds avloppsreningsverk 
med tillhörande anläggningar såsom avloppsledningsnät och pumpstationer. Ansökan görs hos 
Länsstyrelsen i Hallands län och hanteras av Miljöprövningsdelegationen inom myndigheten. 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd är remissinstans i ansökningsprocessen. 
Belastningen på avloppsreningsverket Hammargård kommer successivt att öka. Belastnings-
ökningen är en följd av att folkmängden beräknas öka och att anslutningen av enskilda avlopp 
tillkommer. Därför har nu förvaltningen för Teknik ansökt om tillstånd till hos Miljöprövnings-
delegationen (MPD) vid Länsstyrelsen i Halland, för att fortsätta samt utöka verksamheten vid det 
befintliga reningsverket. 
Maximal belastning för reningsverket anges till motsvarande 95 000 personekvivalenter. Nuvarande 
tillstånd medger en maximal belastning om 52 000 personekvivalenter. Det behandlade 



 

 

avloppsvattnet planeras, liksom tidigare, att släppas ut i Kungsbackaån, ca 1,5 km från mynningen i 
Kungsbackafjorden.  
Bygg- och miljöförvaltningen, avdelning Miljö & Hälsoskydd, har tidigare, 2021-03-12, yttrat sig i 
ärendet och då om vad ansökan behövde komplettas med.  
Ansökan har nu kompletterats och Miljö & Hälsoskydd bereds möjligheten att yttra sig över den 
kompletterade ansökan. Yttrandet skulle ursprungligen ha skickats till Länsstyrelsen i Hallands län 
senast 30 juni 2022, men efter att anstånd beviljats ska yttrande skickas senast 19 augusti 2022. 

Tiden tillgänglig för att gå igenom det omfattande materialet har varit begränsad. Med hänsyn till 
detta har förvaltningen gått igenom utredningsmaterialet översiktligt. I tidigare skede (yttrande över 
kompletteringsbehov) granskades handlingar mer i detalj. Fokus i detta skede har varit att följa upp 
de delar som bedömts som viktigast för exempelvis kommande tillsyn av verksamheten samt påtala 
vikten av att minimera risken för påverkan på Kungsbackafjorden med föreslagna ansökta 
verksamhet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-29. 

Yttrande 2022-07-29. 

Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Hammargårds avloppsreningsverk, ärende 2021-701, 
ankomststämplad hos Miljö & Hälsoskydd 2021-02-15. 

Yttrande till länsstyrelsen angående kompletteringar Miljö & Hälsoskydd 2021-02-25, ärende 2021-
701. 

Länsstyrelsens föreläggande, 2021-05-19. 

Länsstyrelsens föreläggande, 2022-04-04. 

Begäran om yttrande över ansökan från Länsstyrelsen i Halland, ärende 2022-2601, 2022-05-18. 

Komplettering till ansökan, ärende 2022-2601, ankomststämplad hos Miljö & Hälsoskydd 
2022-05-23. 

 
 
Annika Elm  
Miljö- och hälsoskyddsinspektör 

 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Hallands län, halland@lansstyrelsen.se 

mailto:halland@lansstyrelsen.se
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Dnr 

MH-2022-2852 
 

 

  Kungsbacka kommun 
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Revidering av delegeringsförteckning – lag (2022:1257) om tobaksfria 
nikotinprodukter 

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. 
Sammanfattning  
Den 21 juni 2022 antog riksdagen lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. Lagen trädde 
ikraft den 1 augusti 2022 och de verksamheter som säljer dessa produkter ska innan detta datum 
ha registrerat försäljningen hos kommunen. För att kunna handlägga dessa ärenden behöver dele-
geringsförteckningen revideras. 
Bakgrund 
Nämndens delegeringsförteckning är ett levande dokument som bör uppdateras löpande för att vara 
aktuell. Det föreligger skäl att revidera nu gällande delegeringsförteckning, antagen 2020-01-22, 
senast reviderad 2021-12-09, § 158. Detta med anledning av att Sveriges riksdag har antagit en ny 
lag om tobaksfria nikotinprodukter. Den nya lagen som trädde ikraft den 1 augusti 2022 innebär att 
kommunen och polismyndigheten är ansvariga för tillsyn på försäljningsställen. Utifrån detta 
behöver nämnden besluta om ansvarsfördelning för de åtaganden som följer av den nya lagen vilka 
främst avser emottagande av anmälningar från försäljningsställen samt bedrivande av tillsyn över 
dessa verksamheter.  
Bilagor 
Förslag till reviderad delegeringsförteckning 
 
Dag som ovan 
 

Kasra Hassirian, förvaltningsjurist 
Kungsbacka kommun, bygg- och miljöförvaltningen 



 
 

 

Bygg- och miljöförvaltningen    
Marianne Löfgren  
marianne.lofgren@kungsbacka.se  
 

 Kungsbacka kommun 
434 81 Kungsbacka 

Besöksadress 
Stadshuset, Storgatan 37 
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info@kungsbacka.se 
www.kungsbacka.se 
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Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 

 
 

Antagande av taxa för nämnden för Miljö & Hälsoskydd för offentlig kontroll 
av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

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.  

Sammanfattning 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd framlägger förslag till kommunfullmäktige att anta ny taxa för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter i Kungsbacka kommun, i enlighet med 
bifogat förslag, daterat 5 augusti 2022 samt att upphäva nuvarande taxa inom området. 

Den 10 maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige om ny Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och 
vissa jordbruksprodukter till kommunfullmäktige. Förändringen i det här förslag till beslut är 7 b § 
Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller enligt de andra 
grunder som anges i taxan. 

Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen 
ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat följer av denna taxa. 

Handläggningskostnaden per timme ställs till 1 350 kronor för kontroll enligt livsmedelslagen 
(2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med flera. 



Handläggningskostnaden har räknats fram enligt SKR:s beräkningsmall som är ett gemensamt 
underlag för livsmedelskontrollen. 

För att uppnå en långsiktigt hållbar ekonomi för verksamheten och en god ekonomisk hushållning 
är det viktigt att avgiftsuttaget baseras på verksamhetens genomsnittliga självkostnad och att de 
delar av verksamheten som kan intäktsfinansieras också ska intäktsfinansieras. 

I syfte att bibehålla en god ekonomisk hushållning vill Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
fortsättningsvis få mandat av kommunfullmäktige att årligen justera avgiftsbeloppen enligt 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) publicerad av SKR.  

Beskrivning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fullgör enligt sitt reglemente kommunens uppgifter enligt 
livsmedelslagen (2006:804) samt förordningar och föreskrifter om kontroll av livsmedel, foder med 
flera och är därmed kommunens kontrollmyndighet enligt livsmedelslagstiftningen.  

Av 6 - 7§§ förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) framgår att avgifter fastställs av den behöriga myndigheten eller 
kontrollmyndigheten. Kontrollmyndigheten ska debitera avgifter för offentlig kontroll och sådan 
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen. Avgifterna ska fastställas av den 
kommunala nämnd som utför kontrollen på grundval av en taxa som kommunfullmäktige 
bestämmer. 

Avgifter för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet ska beräknas på grundval av den 
allmänna principen om tillräckliga finansiella resurser enligt 17 § förordningen (2021:176) om 
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.  

I artiklarna 81 och 82 i förordning (EU) 2017/625 finns bestämmelser om hur avgiften för offentlig 
kontroll för verksamheter som omfattas av artiklarna 79.1 a och 79.2 i samma förordning ska 
beräknas. Artiklarna 81 och 82 ska även tillämpas vid beräkningen av avgift för annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med sådan kontroll. 
Den 10 maj 2022 beslutade Kommunfullmäktige § 75, om ny Taxa för offentlig kontroll av 
livsmedel och vissa jordbruksprodukter till kommunfullmäktige. Förändringen i det här förslag till 
beslut är 7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende eller 
enligt de andra grunder som anges i taxan. Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig 
verksamhet som hänger samman med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, 
om inte annat följer av denna taxa. 

Ändrad lagstiftning 
En ändring i den EU-rättsliga kontrollförordningen EU 2017/625 trädde i kraft den1 april 2021. 
Ändringen innebär bland annat ett nytt begrepp, annan offentlig verksamhet, i svensk rätt och att 
efterhandsdebitering av livsmedelskontroll görs obligatoriskt från och med 1 januari 2024.  

Förordningen (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter (LAF) trädde i kraft den 1 april 2021. Samtidigt upphävdes förordningen 
(2006:1166) om offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som legat till grund 
för nu gällande taxa för kontroller av livsmedel m.m. Vissa bestämmelser i den upphävda 
förordningen får dock tillämpas under en övergångsperiod, till exempel bestämmelserna om årlig 
avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den upphävda förordningen, som får tillämpas till utgången av 2023.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd inför efterhandsdebitering för de nya livsmedelsverksamheteter 
som registrerar sig från och med 1 januari 2023. Efterhandsdebitering kommer fullt ut att ske för 
samtliga livsmedelsverksamheter från och med den 1 januari 2024.  



Beslutsunderlag 
Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Ny taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 2022-08-08 

Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter,  
KF 2022-05-10, § 75 

Gällande taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, som beskriver 
förslag till ändringar 

Jämförelse timtaxor 2022 

 
 
 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
 
 
Marianne Löfgren  
Enhetschef MH2 

 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 



 
 

 

Bygg- och miljöförvaltningen    
Katarina Öryd  
katarina.oryd@kungsbacka.se  
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Svar på initiativ från Peter Söderberg (M), Peter Wesley (KD), Henrik 
Arnesson (C) och Marie-Louise Rolf (L) om självdeklaration inom 
tillsynsverksamheten 

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.  

Sammanfattning 
Vid nämndens sammanträde den 7 april 2022 behandlades ett initiativärende från Peter Söderberg 
(M), Peter Wesley (KD), Henrik Arnesson (C) och Marie-Louise Rolf (L) om självdeklaration inom 
tillsynsverksamheten. Förvaltningschefen fick i uppdrag att:  

• att snarast utreda vilka områden inom tillsynsverksamheten, som är möjliga att 
självdeklarera eller delvis att självdeklarera 

• att redovisa resultatet av utredningen senast till nämnden den 18 augusti 2022 eller tidigare 

• att förbereda för en första deklarations testomgång senast i oktober 2022 

• att avrapportera testomgångens resultat senast den 8 december 2022 

 
Förvaltningen har tagit fram en utredning; Utredning om självdeklaration inom Miljö & 
Hälsoskyddsverksamheten. Utredningen innehåller en sammanfattning av nämndens tillsynsansvar, 
kortfattad beskrivning av de rättsliga förutsättningarna, en genomgång av de förslag som nämnden 
lämnat, samt en nulägesbild av pågående utvecklingsaktiviteter inom tillsynsområdet och förslag på 
ett område där förvaltningen planerar att under hösten 2022 pröva ett nytt arbetssätt med 
självdeklaration som en del av tillsynen.   
 



 

 

Förvaltningen kommer utföra en testomgång under hösten. Förvaltningen avser att redovisa resultat 
och erfarenheter av genomförd tillsyn med självdeklaration som en del av tillsynsprocessen enligt 
den tidplan som nämnden anger i sitt initiativ, december 2022.  
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-07-29 
Nämndens beslut, 2022-04-07, § 52 Initiativ om självdeklaration inom tillsynsverksamhet 
Utredning om självdeklaration inom Miljö & Hälsoskyddsverksamheten, 2022-07-29 med 
tillhörande bilagor 
 
 
Katarina Öryd  

Förvaltningschef Bygg- och miljöförvaltningen 

 

Tina Carlson 

Verksamhetschef Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & Hälsoskydd 
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Återrapportering av byggnadsnämndens beslut, Uppföljning och 
prognos per april 2022 
  
Förslag till beslut   
Nämnden beslutar att lägga informationen till handlingarna. 
Återrapportering  
Byggnadsnämnden beslutade 2022-05-12 §140, Dnr BN 2021–000596, att godkänna uppföljning 
per april och prognos 2022, med den redaktionella ändringen av årtal i första meningen på sidan 8 i 
dokumentet Uppföljning och prognos april 2022, under rubrik ”Helårsprognos”, från ”2021” till 
”2022”. Apriluppföljning 2022 läggs den till handlingarna.  
 
Sammanfattning  
Sammanfattning av ärendet Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat uppföljning och prognos per 
den 30 april 2022 för Byggnadsnämnden enligt kommunens riktlinjer.  
Per april är bedömningen att Bygg- och miljöförvaltningen kommer att redovisa ett underskott på - 
0,7 miljoner kronor för helåret 2022. De totala intäkterna väntas avvika mot budget med +0,4 
miljoner kronor och de totala kostnaderna -1,1 miljoner kronor. Underskottet avser ett planerat uttag 
ur resultatfonden som motsvarar kostnaden för en extra livsmedelsinspektör under 2022. Syftet är 
främst att beta av den kontrollskuld som livsmedelstillsynen har, men även att stärka upp 
verksamheten i arbetet att ta fram en ny taxa för livsmedelskontrollen.  
Per april har förvaltningen inte längre någon kö för bygglovsärenden men det finns fortfarande ett 
mindre antal ärenden som kommer att avgiftsreduceras under våren. Helårsprognosen för 
avgiftsreduktioner är -1,5 miljoner kronor. Under förutsättning att ärendeinflödet ligger kvar på 
normala nivåer och att förvaltningen har den bemanning vi planerat för räknar vi med att 
verksamheten totalt sett kommer att ha något högre intäkter än budgeterat. Avgiftsreduktionerna 
kommer att upphöra under våren och endast ske sporadiskt under hösten.  
Helårsprognosen för Geodata visar på ett positivt resultat med något högre intäkter och lägre 
kostnader är budgeterat.  
Helårsprognosen för Miljö & Hälsoskydd är -0,5 miljoner kronor. Intäkterna väntas bli något högre 
än budgeterat, främst på grund av högre statsbidrag än budgeterat. Kostnaderna är högre än 
budgeterat, i första hand på grund av den extra livsmedelsinspektör som finansieras av 
resultatfonden.  



 

 

 
För Byggnadsnämnden väntas ett litet överskott jämfört med budget. De främsta osäkerheterna i 
prognosen gäller ärendeingång i relation till bemanning. Bygg- och miljöförvaltningen är en 
tjänsteproducerande verksamhet som till 60 procent finansieras av avgifter. Att vi har rätt 
bemanning är avgörande för att våra verksamheter ska klara sina uppdrag och för en ekonomi i 
balans med budget.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2022-08-03 
Byggnadsnämndens Apriluppföljning 2022 
 
Katarina Öryd   Charlotta Bruno 
Förvaltningschef   Utvecklingsledare 
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Sammanträdesdagar 2023 för nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd sammanträder följande datum 2023: 

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.  

Sammanfattning 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd fastställer varje år, kommande års sammanträdesdagar. 
Utgångspunkten i planeringen av sammanträdesdagar finns angivna i Reglemente för 
kommunstyrelsen och nämnder i Kungsbacka kommun. I det framgår det att nämnden och utskott 
sammanträder på tid och plats som de själva bestämmer.  
När under månaden nämnden ska sammanträda finns däremot inte angivet.  

Beskrivning av ärendet 
Förslag till sammanträdesdagar för år 2023 följer tidigare års sammanträdesstruktur. I planeringen 
av sammanträdesdagar har även hänsyn tagits till andra beslutande organs sammanträdesdagar samt 
kommunens årshjul som finns i Stratsys med tidplan och beslutsdatum enligt följande: 

NMH 2023-02-22 Beslut om Årsredovisning 2022 tas innan 24 februari och skickas till KS 
(omedelbar justering). 

NMH 2023-05-11 Beslut om uppföljning per april 2023 tas innan 20 maj och skickas till KS. 

NMH 2023-09-14 Beslut om Delårsrapport 2023 tas innan 23 september och skickas till KS. 

NMH 2023-11-09 Nämndens budget 2024  

BN 2023-02-23 Beslut om Underlag till kommunbudget 2024, investeringsplan och 
exploateringsplan, beslut om Årsredovisning 2022 och uppföljningsrapport Internkontrollplan 2023, 
tas innan 24 februari med omedelbar justering och skickas till KS.  

BN 2023-05-17 Beslut om uppföljning per april tas innan 20 maj med omedelbar justering och 
skickas till KS.  



 

 

BN 2023-09-21 Beslut om uppföljning per augusti tas innan 22 september med omedelbar justering 
och skickas till KS.  

BN 2023-10-19 Beslut om Lokalplan och Internkontrollplan 2024 tas innan 31 oktober och skickas 
till KS. 

Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 (dnr KS/2018:365) att slå samman 
Byggnadsförvaltningen och förvaltningen för Miljö- och Hälsoskydd till en förvaltning från och 
med 2020-01-01. Byggnadsnämnden gavs samtidigt ansvar för ekonomi och budget för den nya 
förvaltningen, samt är anställningsmyndighet för all personal, utom förvaltningschef som anställs av 
kommunstyrelsen. Byggnadsnämnden har hand om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor för 
förvaltningens personal, med undantag av de frågor som anges särskilt i kommunstyrelsens 
reglemente. Nämnden för Miljö- och Hälsoskydds ansvar kvarstår enligt reglemente, med undantag 
för ovan. 

Nämndernas samverkan kring ekonomi, budget, personal och andra förvaltningsövergripande frågor 
sker via månatliga presidieavstämningar som förvaltningschef är sammankallande till. Frågor som 
berör båda nämnderna stäms också av i respektive nämnd under beredning inför beslut. Beslut 
fattade i byggnadsnämnden i ärenden som rör ekonomi, budget, personal och andra 
förvaltningsövergripande frågor återrapporteras till nämnden för Miljö & Hälsoskydd på 
sammanträde efter beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-08-08 

Årsplanering nämndadministration 2023 

 

 
 
Katarina Öryd   Marina Björnbecker 
Förvaltningschef    Nämndsekreterare 
 

 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder, kommunstyrelsens förvaltning, bygg- och miljöförvaltningen 
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