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§ 1   
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ärende nummer 11 på ärendelistan: Information - Förvaltningens arbete med små 
avlopp, utgår från dagens sammanträde.  

Ordförande Peter Söderberg (M) anmäler en extra informationspunkt i ärende nr 10: 
Information. Informationspunkten behandlas som punkt nr 3. 

- Säker digital mötestjänst, Inera 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna förändring av ärendelistan, och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 2   
Anmälan av jäv 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar att ingen har anmält jäv. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Söderberg (M) upplyser om att det i första hand är den jävige själv 
som ska tillkännage jäv på nämndens sammanträden.  
Ingen av nämndens ledamöter anmäler jäv. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen om 
jäv till protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 3 Dnr MH-2020-4553 
Tillsynsplan enligt miljöbalken 2021-2023  

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att godkänna Tillsynsplan 2021 – 2023 
enligt miljöbalken, strålskyddslagen, sevesolagen1, lagen om gaturenhållning och 
skyltning, lagen om foder och animaliska biprodukter, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt tobakslagen avseende rökfria miljöer.  

Reservation 
Kent Stenhammar (S) och Elisabeth Sahlsten (MP) reserverar sig mot beslutet till 
förmån för Kent Stenhammars (S) yrkande. 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska en tillsynsmyndighet ha en utredning 
om tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt Miljöbalken. 
Behovsutredningen identifierar behovet av tillsyn utifrån miljöbalkens syfte samt 
nationella, regionala och lokala miljömål. Behovsutredningen är Nämnden för Miljö 
& Hälsoskydds underlag för sin planering, uppföljning och prioritering. 

En myndighet som tilldelats tillsynsuppgifter ska avsätta resurser för arbetet med 
tillsynsarbetet som i tillräcklig grad motsvarar behovet av tillsyn enligt miljöbalken 
samt ha personal med tillräcklig kompetens för tillsynsarbetet.  

Tidigare behovsutredning för 2020–2022 visade på ökat tillsynsbehov och därmed 
behov av ökade personalresurser för 2021 och 2022. I behovsutredningen för 2021–
2023 visar prognosen fortsatt att nämnden kommer ha ett högre tillsynsbehov och 
därmed behöver förstärka sin personalstyrka med minst två miljö- och 
hälsoskyddsinspektörer för kommande tre år.  

Tillsynsplanen 2021–2023 utgår från beslutad behovsutredning, samt tillsynsprogram 
för industriutsläppsverksamheter (IUV) som beslutades av nämnden november 2019. 
Tillsynsbehovet är högre i behovsutredningen jämfört med tillsynsplanen. En ny 
ändamålsenlig taxa med en högre timtaxa kommer att leda till att nämnden i högre 
utsträckning får ersättning för sina kostnader i samband med sin myndighetsutövning 
enligt självkostnads- och likställighetsprincipen. Personaltillgångarna är högre i 
tillsynsplanen, över 1 000 timmar, jämfört med beslutad behovsutredning och den 
nya taxan har delvis gjort det möjligt för nämnden att öka personalresurserna. Efter 
prioritering av den behovsstyrda tillsynen visar därmed tillsynsplanen för 2021 på 
balans mellan personaltillgångar och tillsynsbehov. Prioritering är nödvändig med 
tanke på rådande situation med Covid-19. Tillsynsobjekt och tillsynsinsatser har 
flyttats fram från 2020 till 2021 och risk finns för tillsynsskuld. Tillsynsuppdraget för 
att minska smittspridning av Covid-19 kommer fortsätta under 2021.   

 
1 Verksamhetsutövare som hanterar farliga ämnen i större mängder vid ett och samma tillfälle omfattas av 
Sevesolagen (Lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor). 
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Förvaltningen kommer att redovisa uppföljning av tillsynsplanen kvartalsvis till 
nämnden. Det kan också bli aktuellt med revidering av tillsynsplan under året och då 
kommer nämnden först och främst revidera kring den behovsstyrda tillsynen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-07 
Tillsynsplan 2021–2023 enligt miljöbalken, 2021-01-21 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Stenhammar (S) yrkar att 4 stycken inspektörer anställs för att motverka 
tillsynsskuld i rådande pandemi, den tar resurser samt nedskrivning av tillsynsplaner. 
 
Elisabeth Sahlsten (MP) yrkar på en redaktionell ändring avseende ett felaktigt 
datum i rubriken sida 22, avsnitt 6 i tillsynsplanen, att ”tillsyn 2020” stryks.  

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningens förslag, Kent Stenhammars (S) tilläggsyrkande och Elisabeth 
Sahlstens (MP) yrkande om redaktionell ändring. 

Ordföranden (M) prövar först förvaltningens förslag och finner att nämnden bifaller 
det. 

Ordföranden (M) prövar sedan Kent Stenhammars (S) tilläggsyrkande mot avslag, 
och finner att nämnden avslår Kent Stenhammar (S) tilläggsyrkande. 

Slutligen prövar ordföranden (M) Elisabeth Sahlstens (MP) yrkande om redaktionell 
ändring och finner att nämnden bifaller det.  
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§ 4 Dnr MH-2021-41 
Kontrollplan för livsmedel och Serveringstillstånd 2021-2023 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att anta Kontrollplan för livsmedel och 
Serveringstillstånd 2021-2023. 

Sammanfattning av ärendet 
Denna kontrollplan är den operativa kontrollmyndighetens beskrivning av hur de 
krav som ställs på offentlig kontroll inom livsmedelskedjan uppfylls av myndigheten. 
Kraven finns bland annat i Europaparlamentets och Rådets förordning (EG) nr 
2017/625 om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av 
foder- och livsmedelslagstiftning samt bestämmelser om djurskydd. 
Enligt 9 kap 2-3 §§ alkohollagen har kommunen tillsynsansvar för områdena 
servering av alkoholdrycker samt marknadsföring av alkoholdrycker och Lag 
(2018:2088) om tobak och liknande produkter. Kommunen ska även upprätta en 
tillsynsplan som ska ges in till länsstyrelsen. 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd i Kungsbacka kommun är behörig myndighet för 
kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen. Nämnden ansvarar för att en effektiv och 
ändamålsenlig kontroll utförs på de anläggningar som kommunen är kontrollansvarig 
för. Ansvaret innefattar bland annat kontroll av dricksvatten, hygien och märkning 
samt receptfria läkemedel på uppdrag av läkemedelsverket. Livsmedelslagstiftningen 
inom nämndens ansvarsområde omfattar cirka 200 olika EG-förordningar och 
nationella lagar, förordningar och föreskrifter. 
 
Nämnden ansvarar för den operativa kontrollen vid ca 650 livsmedelsanläggningar. 
Dessa är framförallt storhushållskök såsom skol- och vård- och omsorgskök, 
restauranger, mindre industrier, grossister samt butiker av olika slag. Kontrollen 
utförs av 4,8 årsarbetare. Planerad kontroll och kontroll som utförs till följd av att 
anläggningar uppvisar brister (uppföljande kontroll) samt prövning och registrering 
av livsmedelsanläggning är avgiftsfinansierad. 
Prioriteringen sker som hittills utifrån riskklassningen. Anläggningar med högst 
riskklass prioriteras högst. 
 
Alkohollagen begränsar tillgängligheten på alkohol genom att bara sådana 
serveringsställen som uppfyller högt ställda krav ska få tillstånd att servera alkohol. 
Alkohollagen har även bestämmelser som möjliggör en kraftfull tillsyn över 
försäljningen av alkoholdrycker kan utövas. Kommun och Polis har delat ansvar för 
den omedelbara tillsynen av serveringsställena inom kommunen. Nämnden ansvarar 
för tillsynen på ca 73 serveringsställen fördelade på verksamheter med liten risk och 
de med hög risk. De med låg risk är till exempel äldreboende och slutna sällskap 
verksamheter med hög risk är de som har öppet till 03.00 och vänder sig till en 
ungdomlig publik. Tillsynen utförs av två årsarbetare. 
De förutsättningar som gäller för att få ett serveringstillstånd ska vara uppfyllda även 
efter att tillstånd meddelats. Tillsynen består av en inre och en yttre tillsyn. Genom 
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information, rådgivning och utbildning skapas en god grund för bra dialog, förståelse 
och samarbete mellan kommunen och tillståndshavarna. 
Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter, innebär tillståndsplikt för att få 
sälja tobak och liknande produkter. Tillsynen kräver en inre och en yttre tillsyn och 
ställer samma krav som i alkohollagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, 2021-01-08 
Kontrollplan livsmedel och serveringstillstånd, 2021-01-07 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) finner att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 5   
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen till protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Beslut fattat av ordförande på grund av brådskande ärende har inte förekommit under 
perioden. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det.  
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§ 6   
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2020-12-07 – 2021-01-10. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas 
till nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av 
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2020-12-07 – 2021-01-10 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden  
2020-12-07 – 2021-01-10, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller 
det. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 12 (20) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2021-01-21 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 7   
Anmälan av yttranden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade på 
delegation under perioden 2020-12-07 – 2021-01-10. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och 
tjänstemän i enlighet med nämndens delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas 
till nämnden för Miljö & Hälsoskydd. Redovisningen innebär inte att nämnden 
omprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot får nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett enskilt ärende av 
den som fått beslutanderätten genom att själv ta över ärendet och fatta beslut. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2020-12-07 – 2021-01-10 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden  
2020-12-07 – 2021-01-10, och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller 
det. 
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§ 8   
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av inkomna skrivelser 
under perioden 2020-12-07 – 2021-01-10. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2020-12-07 – 2021-01-10 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av inkomna skrivelser till protokollet, och finner att 
nämnden bifaller det. 
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§ 9   
Information 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Information från förvaltningen:  

1. Tillfällig Covid-19 lag, Länsstyrelsens tillsyn  
Katarina Öryd  

2. Uppföljning tillsynsplan den 1 januari till den 31 december 2020 
Tina Carlson 

3. Säker digital mötestjänst, Inera 
Katarina Öryd  

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det.  
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§ 10 
Information - Förvaltningens arbete med små avlopp 
Ärendet utgår från nämndens sammanträde den 21 januari 2021. 
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§ 11   
Övrig fråga/brådskande ärenden 
Inga övriga frågor/brådskande ärenden anmäls vid sammanträdet den 21 januari 
2021. 
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§ 12 Dnr MH 2020-3066  
Dispensansökan - Derome Timber AB och A-hus AB 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar att ge Derome Timber AB och A-hus AB 
dispens från tidigare beslutade förbud av utdömda avloppsanläggningar fram till dess 
att ny lösning färdigställts. 
Dispensen gäller till 2022-01-21. 
Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap 1 § miljöbalken (1998:808) fastställt en 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan antogs enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2012-08-14, § 163, senast reviderad 2016-12-06, § 194. 
Timavgift reviderad av nämnden för Miljö & Hälsoskydd 2019-12-11, § 197. Enligt 
taxan debiteras en handläggningsavgift om 2 964 kronor. Avgiften motsvarar 3 
timmars handläggningstid. Fakturan skickas separat.  
Om det föreligger behov om förlängd dispens ska detta sökas senast 2021-11-15. 
För att en förlängning ska vara möjlig ska avstämning ske avseende hur långt 
projektet om gemensam avloppsanläggning har framskridit.  

Dispensen gäller avloppsanläggning med markbädd för Derome Timbers Såg-
/barkhus på Ryared 9:1 samt gemensam avloppsanläggning för Derome Timber och 
A-hus med minireningsverk och markbädd som ligger på fastigheten Ryared 1:29 
norr om Lillån. 

Beslutsmotivering 
Det bedöms rimligt att medge ett års dispens, från förbud för de två aktuella 
avloppsanläggningarna, för projektering, inhämtande av nödvändiga tillstånd och 
anläggande av ledningar för vatten och avlopp för anslutning till Kommunalt vatten 
och avlopp.  

Beslutet kan överklagas  
Om du vill överklaga detta beslut eller delar av det ska du skriva till nämnden för 
Miljö & Hälsoskydd med adress Kungsbacka kommun, 434 81 Kungsbacka och  
e-postadress: info@kungsbacka.se.  
Skriv vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange beslutets 
diarienummer och beslutsdatum samt om det gäller hela beslutet eller delar av det. 
Beskriv varför du anser att beslutet är felaktigt och vilken ändring du vill ha i 
beslutet. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd måste ha fått ditt överklagande inom tre 
veckor från den dag du fick del av beslutet. Annars kan din överklagan inte prövas.  
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd skickar ditt överklagande vidare till högre instans 
för prövning om inte nämnden själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt. 

mailto:info@kungsbacka.se
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Sammanfattning av ärendet 
Inom området för Derome Timbers fastighet Ryared 9:1 och A-hus fastighet Ryared 
1:29 har Miljö & Hälsoskydd dömt ut 4 avloppsanläggningar som inte uppfyller nu 
gällande krav. För dessa anläggningar har beslut om förbud meddelats.  

Två av dessa avloppsanläggningar har åtgärdats och två har förbud som snart börjar 
gälla.  

Inom området har Derome AB som äger både Derome Timber och A-hus beslutat 
projektera och bygga ledningar med anslutning till Kommunalt vatten och avlopp.  

Anslutningspunkten som ligger ca 800 m väster om Ryared 1:29, ska bli intill 
korsningen för Älvsåkersvägen och Agnsjödalsvägen där kommunalt vatten och 
avlopp finns idag.  

I samma rörgravar kommer vatten- och avloppsledningar för Hjälmareds 
Ekonomiska VA-förening att läggas ner. Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har 
tidigare 2020-09-16 medgivit föreningen ett års dispens för de medlemmar som har 
förbud för sina avloppsanläggningar.  

Enligt gällande planering för projektet så bedöms påkoppling till kommunalt vatten 
och avlopp kunna vara klart under Maj 2021. Detta under förutsättning att inget 
oförutsett inträffar som inte Derome AB kan styra över.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-01-07 
Karta över planerad ledningsdragning 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Elisabeth Sahlsten (MP) yrkar på en redaktionell ändring avseende ett felaktigt datum: 
Från: Om det föreligger behov om förlängd dispens ska detta sökas senast 2022-11-15 
Till: Om det föreligger behov om förlängd dispens ska detta sökas senast 2021-11-15 
 
Tobias Eriksson (SD) yrkar på en redaktionell ändring avseende adressen för 
anslutningspunkt:  
Från: Agnesjödalsvägen 
Till: Agnsjödalsvägen 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) finner att det finns tre förslag till beslut, det vill 
säga förvaltningens förslag, Elisabeth Sahlstens (MP) yrkande om redaktionell 
ändring och Tobias Erikssons (SD) yrkande om redaktionell ändring.  

Ordföranden (M) prövar förslagen ett i taget och finner att nämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag med redaktionella ändringar. 
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Beslutet skickas till 
Derome Timber AB  
A-hus AB 
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§ 13  
Ärende om tillsyn, förbud eller föreläggande 
Ärende § 13 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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