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§ 1  
Förändring av ärendelista 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner förändring av ärendelista. 

Sammanfattning av ärendet 
Ordförande Peter Söderberg (M) anmäler följande förändring i ärendelistan: 

Dispensansökan, kommunalt avfall - Nämnden för Teknik, tillkommer som extra 
ärende. Ärendet behandlas som nr 15 i ärendelistan. 

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 antecknar informationen om jäv i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Ledamot Tobias Eriksson (SD) anmäler jäv i ärende nr 15, Dispensansökan, 
kommunalt avfall - Nämnden för Teknik (extraärende) 

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-2022-44  
Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd föreslår kommunfullmäktige att besluta anta Taxa 
för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, daterad i november 
2021, att träda i kraft xx månad 2022 samt att Taxa för offentlig kontroll, antagen av 
kommunfullmäktige den 2019-12-10 § 193, samtidigt upphör att gälla. 

Sammanfattning 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.  

Ett förslag till ny taxa för avgifter för kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter har tagits fram med anledning av ändrade EU-regler, en ny 
kontrollförordning för uttag av avgifter för livsmedelskontrollen samt Kungsbacka 
kommuns riktlinjer för styrande dokument. Förslaget till den nya taxan innebär en 
anpassning till ny lagstiftning som planeras införas successivt de närmaste två åren, 
vissa redaktionella ändringar samt ett grafiskt utförande som är förenligt med 
kommunens riktlinjer för styrdokument. 

Timavgifterna för 2022 är oförändrade jämfört med 2021. Indexreglering föreslås ske 
från och med 2023. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-05 
Förslag: Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, 
daterad november 2021 
Gällande taxa för offentlig kontroll livsmedelstaxa, 2019-10-02 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 4 Dnr MH-2021-4984 
Svar på kommunstyrelsens remiss över utredning - En säker tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81), KS 2021-01165 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd ställer sig bakom förvaltningens tjänsteskrivelse 
daterad 2022-01-10 och överlämnar den som sitt svar till Kommunstyrelsen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har sänt en internremiss till Byggnadsnämnden, nämnden för 
Teknik och nämnden för Miljö & Hälsoskydd med begäran om yttrande senast  
den 27 januari 2022.  

Den ursprungliga remissen är skickad från Näringsdepartementet den 25 november 
2021 till 153 remissinstanser, däribland 22 kommuner. Remissvaren ska ha kommit 
till Näringsdepartementet senast den 7 mars 2022.   

Tiden för att gå igenom det relativt omfattande materialet och att svara på remissen 
har varit kort. Med hänsyn till detta har förvaltningen gått igenom 
utredningsmaterialet översiktligt. Miljö & Hälsoskydd har fokuserat på de delar som 
rör miljötillsyn och livsmedelstillsyn. Varje avsnitt där förvaltningen haft en 
synpunkt är rubriksatt på samma sätt som det är rubriksatt i utredningen.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-10 

Remiss från kommunstyrelsen, 2021-11-30 KS 2021-01165 

Remiss från Regeringskansliet, 2021-11-25 N2021/02620, En säker tillgång till 
dricksvatten av god kvalitet (SOU 2021:81) 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Söderberg (M) yrkar på en redaktionell ändring av datumet i beslutsmeningen. 
Tjänsteskrivelsen som nämnden ställer sig bakom är daterad 2022-01-10. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens förslag med redaktionell ändring. 

Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Byggnadsnämnden 
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§ 5 Dnr MH-2021-4146 
Information - Remiss om ny lagstiftning för prövning av vindkraft 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd bordlägger ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

Sammanfattning av ärendet 
Informationsärende till nämnden; Remiss om ny lagstiftning för prövning av 
vindkraft. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Peter Söderberg (M) yrkar på bordläggning av ärendet till nästkommande 
sammanträde. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns två förslag till beslut, 
förvaltningens förslag och eget yrkande.  

Ordföranden (M) prövar om ärendet ska bordläggas till nästkommande sammanträde 
eller behandlas idag, och finner att nämnden bordlägger ärendet. 

Beslutet skickas till  
Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 6 Dnr MH-2021-109 
Information - Strategiskt arbete förorenade områden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och hälsoskyddsinspektörerna Per-Anders Johansson och Ellen Magnil ger 
nämnden information om förvaltningens strategiska arbete med förorenade områden. 

På 1990-talet lades grunden för det arbete som görs nu med förorenade områden. 
Regeringen beslutade att ge Naturvårdsverket i uppdrag att se över läget med 
förorenade områden i Sverige. Naturvårdsverket i sin tur gav Länsstyrelserna i 
uppdrag att kartlägga landets förorenade områden genom ett framtaget verktyg för 
ändamålet, MIFO (Metodik för Inventering av Förorenade Områden). Under 20 års 
tid kartlade och klassificerade Länsstyrelserna olika branscher och potentiellt 
förorenade områden (”objekt”) så de kunde rangordnas efter vilken risk de utgjorde 

för människors hälsa och miljön. Man delade in det i riskklasserna 1-4 där riskklass 1 
är värst - ”mycket stor risk”, riskklass 2 – stor risk, riskklass 3 - ”måttlig risk” och 

riskklass 4 – ”liten risk”. Länsstyrelsens resultat samlades i den s.k. EBH-databasen 
(EfterBeHandling). Länsstyrelserna har som nationell målsättning satt år 2050 då alla 
prioriterade förorenade områden (främst riskklass 1 och 2) ska vara åtgärdade. 
Länsstyrelserna förordar också att kommunerna behöver arbeta mer strategiskt i 
intern samverkan mellan förvaltningar och politiker samt även mer med så kallad 
egeninitierad tillsyn.   

Kungsbacka har 335 objekt varav tre i riskklass1, 29 objekt i riskklass 2 samt 
ytterligare 14 objekt som tillkommit efter en översyn år 2020. Förutom riskklass har 
även några andra faktorer avgjort vilka objekt Miljö & Hälsoskydd prioriterat att 
arbeta med i Kungsbacka, nämligen om objektet är lokaliserat i områden där något 
av följande är beslutat: FÖP/Detaljplan, Vattenskyddsområde, Natura2000, 
Översvämningsrisk.  

Miljö & Hälsoskydd har i det strategisks arbetet valt att använda stödmaterial i EBH-
portalens s.k. ”strategipaket” där man kan nyttja mallar och arbetsmetoder som 

föreslås. Ambitionen är att berörda förvaltningar så som Samhällsbyggnadskontoret 
och Teknik ska involveras i arbetet. Miljö & Hälsoskydd har redan kommit långt i 
arbetet hittills. Förslag på lägesbeskrivning, målsättning och strategi som slutligen 
ska mynna ut i en handlingsplan har tagits fram. Målsättningen är att 
kommunfullmäktige fattar beslut om en strategi kring arbetet med förorenade 
områden i Kungsbacka kommun.  

För närvarande är statusen enligt följande när det gäller den egeninitierade tillsynen 
på tillsynsmyndigheten: 

- 2 objekt i riskklass 2 där de översiktligt utrett föroreningssituationen.  

- 1 objekt i riskklass 2 där krav på framtagande av provtagningsplan skickats.  
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- 1 objekt i prioriterad riskklass 3 till vilka förvaltningen ska skicka kommunicering 
inför beslut (om krav på upprättande av förslag till provtagningsplan) 

När det gäller ansvarsfrågorna är statusen enligt följande: 

- För 6 objekt har ansvaret utretts av extern miljöadvokat (varav fem har 
förvaltningen fått bidrag för att köpa in tjänsten).  

- 19 av 28 objekt har en ansvarig,  

- 6 av 28 objekt saknar en ansvarig,  

- 3 objekt kvarstår att utreda.  

När det gäller i vilken fas de olika objekten som Miljö & Hälsoskydd arbetar men så 
är följande;   
9 objekt är i utredningsfas, 6 objekt är i åtgärdsfas och 0 objekt är i uppföljningsfas. 

I den egeninitierade tillsynen ingår också tillsyn av upphörda deponier där tillsyn 
bedrivits under lång tid. Under år 2022 är det stort fokus kring arbetet med 
förorenade områden och det är betydligt mer timmar avsatta för att jobba med detta 
jämfört med tidigare år. Planen är alltså att öka takten jämfört med innan samt att 
arbeta förvaltningsövergripande.  

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

Beslutet skickas till  
Bygg- och miljöförvaltningen-Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 7 Dnr MH-2022-86 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydds Dataskyddsombud 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd utser Karin Malmsten som sitt ordinarie 
dataskyddsombud.  

Sammanfattning av ärendet 
Karin Malmsten påbörjade sitt uppdrag som dataskyddsombud på Bygg- och 
miljöförvaltningen den 13 januari 2022. 

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd har enligt Dataskyddsförordningen (GDPR) 
ansvaret för att de personuppgifter som behandlas inom dess verksamhet hanteras på 
ett säkert och korrekt sätt enligt lagstiftningen. 

Till sin hjälp har Nämnden för Miljö & Hälsoskydd kommunens gemensamma 
dataskyddsombud på kommunledningskontoret samt en dataskyddskontakt på Miljö 
& Hälsoskyddsavdelningen. 

Dataskyddsförordningen, innehåller regler om hur man får behandla personuppgifter. 
Respektive nämnd är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter 
inom sin verksamhet. Enligt dataskyddsförordningen ska varje nämnd utse ett 
dataskyddsombud.  
Dataskyddsombudet ska enligt dataskyddsförordningen, artikel 39, bland annat ha 
följande uppgifter: 

 Att informera och ge råd till den personuppgiftsansvarige eller 
personuppgiftsbiträdet och de anställda som behandlar personuppgifter om 
deras skyldigheter enligt förordningen 

 Att övervaka efterlevnaden av förordningen och ge information till och 
utbilda personal 

 Att på begäran ge råd vad gäller konsekvensbedömningen avseende 
dataskydd och övervaka genomförandet 

 Att samarbeta med tillsynsmyndigheten 

 Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör 
behandling, inbegripet förhandssamråd och vid behov samråda i andra frågor.  

 Ombudet ska kunna agera självständigt och oberoende i organisationen och 
ska rapportera till organisationens ledning. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-01-12 
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Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
Kommunledningskontoret 
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§ 8 Dnr MH-2021- 3122 
Anmälan av delegeringsbeslut fattat av ordförande - Yttrande i mål nr: 
14498-21 gällande överklagat beslut fattat av nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd i Kungsbacka kommun 2021-11-18, § 146 

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

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningsrätten i Göteborg har förelagt nämnden för Miljö & Hälsoskydd i 
Kungsbacka kommun att yttra sig över innehållet i handlingar tillhörande ovan 
rubricerat ärende avseende en inkommen överklagan. 

Upplysning  
Beslut fattat med stöd av delegering. Nämnden för Miljö & Hälsoskydds 
delegeringsförteckning: punkt 1.2, 2021-12-09, § 158.  

Lagstiftning  
Kommunallagen 6 kap. 39 § (2017:725), anger att en nämnd får uppdra åt 
ordföranden, eller en annan ledamot som nämnden har utsett, att besluta på 
nämndens vägnar i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan 
avvaktas. Sådana beslut ska anmälas vid nämndens nästa sammanträde. 

Beslutsunderlag 
Ordförandebeslut, 2022-01-13 
Yttrande, 2022-01-10  
Föreläggande, 2022-01-04 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan godkänna redovisningen 
av delegeringsbeslut fattat av ordföranden på grund av brådskande ärende, och finner 
att nämnden bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Bygg- och miljöförvaltningen, Miljö & Hälsoskyddsavdelningen 
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§ 9 Dnr MH 2022-1 
Anmälan av delegeringsbeslut 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av delegeringsbeslut 
fattade under perioden 2021-11-29 till 2022-01-10. 

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 2021-11-29 till 2022-01-10 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden, 2021-11-29 till 
2022-01-10 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 10 Dnr MH  2022-1 
Anmälan av yttranden 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd godkänner redovisningen av yttranden fattade 
under perioden 2021-11-29 till 2022-01-10. 

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 2021-11-29 till 2022-01-10 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden för Miljö & Hälsoskydd kan 
godkänna redovisningen av yttranden fattade under perioden, 2021-11-29 till  
2022-01-10 och finner att nämnden för Miljö & Hälsoskydd bifaller det. 
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§ 11 Dnr MH 2022-1 
Redovisning av inkomna skrivelser 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar redovisningen av inkomna skrivelser till 
protokollet. 

Beslutsunderlag 
Förvaltningens sammanställning, lista för perioden 2021-11-29 till 2022-01-10 

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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§ 12  
Information 

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar informationen i protokollet. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden informeras om följande: 

1. Covid-19, status på förvaltningen 
Katarina Öryd, förvaltningschef  

2. Datum för nämndens studiebesök  
Katarina Öryd, förvaltningschef  

3. Återrapportering från presidieavstämning nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
och Byggnadsnämnden 
Katarina Öryd, förvaltningschef  

4. Information om förvaltningsbudget 2022, 
Katarina Öryd, förvaltningschef och Christina Nordberg, controller  

5. Uppföljning tillsynsplan den 1 januari till den 31 december 2021 
Tina Carlson, verksamhetschef  

6. Upphävda och Återförvisade beslut 
Kasra Hassirian, förvaltningsjurist  

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) prövar om nämnden kan notera informationen till 
protokollet, och finner att nämnden bifaller det. 
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§ 13  
Övrig fråga/brådskande ärenden 
Inga övriga frågor/brådskande ärenden anmäls vid sammanträdet den 20 januari 
2022. 



KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 19 (20) 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd Datum  

2022-01-20 
 

 
 

 

 

Justerare  Expedierat/bestyrkt 

 
 

  
 

 

§ 14 Dnr MH-2021-5130 
Dispensansökan, kommunalt avfall - Nämnden för Teknik  

Beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beviljar nämnden för Teknik dispens från förbudet 
i 5 kap. 24 § miljöbalken (1998:808) att ingen annan än kommunen får hantera 
kommunalt avfall.  

Dispens beviljas enligt 15 kap. 25 § p1 miljöbalken och gäller pappershanddukar från 
toaletterna på Stadshuset, Teknikens hus och Aranäsgymnasiet på fastigheterna 
Stadshuset 1, Kungsbacka 3:1, Samariten 4-7, Kungsbacka 4:33 och Inlagsby 1-2 i 
Kungsbacka kommun. Pappershanddukarna kommer hämtas av tillverkaren och 
materialåtervinnas.  

Dispensen gäller tills vidare.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar också att Nämnden för Teknik ska betala 
en avgift om 2252 kr för handläggningen i ärendet.  

Jäv 
Tobias Eriksson (SD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Beslutsmotivering 
I 5 kap. 3§ miljöbalken definieras kommunalt avfall som avfall från hushåll och 
sådant avfall från andra källor som till sin art och sammansättning liknar avfall från 
hushåll. Pappershanddukar från toaletterna på Stadshuset, Aranäsgymnasiet och 
Teknikens hus är att definiera som kommunalt avfall.  

Enligt 15 kap. 20 § och 20 §a miljöbalken ska varje kommun ansvara för att 
kommunalt avfall behandlas och transporteras bort från den fastighet där avfallet 
finns. Enligt 15 kap. 24 § miljöbalken är det förbjudet för någon annan än 
kommunen att hantera det kommunala avfallet. I Kungsbacka kommun är det 
Nämnden för Teknik som ansvarar för hanteringen av kommunalt avfall.   

Enligt 15 kap. 25 § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 15 
kap. 24 §. Dispensen får ges om det finns särskilda skäl och den som ska hantera 
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd bedömer att Nämnden för Teknik i och med steget 
upp i avfallshierarkin har särskilda skäl att lämna kommunalt avfall i form av 
pappershanddukar till annan än kommunen. Nämnden ger därför dispens från 
förbudet i 15 kap. 24 § miljöbalken. Den nya hanteringen innebär bättre 
resurshushållning och ett mindre koldioxidavtryck än nuvarande hantering då avfallet 
energiåtervinns.  

Kommunfullmäktige har fastställt en taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
och strålskyddslagens område samt för lagen om sprängämnesprekursorer, lagen om 
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gaturenhållning och skyltning. Taxan antogs enligt beslut i kommunfullmäktige 
2020-12-08 § 178. Enligt taxan debiteras en avgift om 2252 kr för ärenden gällande 
dispens enligt 15 kap. 25 § p1 miljöbalken. Detta motsvarar två timmars 
handläggningstid. En faktura kommer skickas separat. 

Sammanfattning av ärendet 
Nämnden för Teknik har ansökt om dispens från förbudet att någon annan än 
kommunen får hantera kommunalt avfall. Ansökan gäller insamling av 
pappershanddukar från tre av kommunens verksamheter. Dessa kommer samlas in 
och hämtas av tillverkaren. Handdukarna kommer i stället för att förbrännas 
återvinnas och bli nya pappersprodukter.  

Enligt 15 kap. 25 § får kommunen i det enskilda fallet ge dispens från förbudet i 15 
kap. 24 §. Dispensen får ges om det finns särskilda skäl och den som ska hantera 
avfallet med stöd av dispensen kan göra det på ett hälso- och miljömässigt godtagbart 
sätt.  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd bedömer att Nämnden för Teknik i och med steget 
upp i avfallshierarkin har särskilda skäl att lämna kommunalt avfall i form av 
pappershanddukar till annan än kommunen. Nämnden ger därför dispens från 
förbudet i 15 kap. 24 § miljöbalken. Den nya hanteringen innebär bättre 
resurshushållning och ett mindre koldioxidavtryck än nuvarande hantering då avfallet 
energiåtervinns.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2021-12-23 
Material från Essity om Tork PaperCircle, inklusive livscykelanalys. 

Beslutsgång 
Ordförande Peter Söderberg (M) konstaterar att det finns ett förslag till beslut, 
förvaltningens. Ordföranden (M) prövar förslaget och finner att nämnden för Miljö & 
Hälsoskydd bifaller det. 

Beslutet skickas till 
Nämnden för Teknik 
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