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§ 13
Krav på återställande inom strandskyddat område
Ullared 2:2.
Dnr M-2017-2358
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att:
Om inte Gekås Ullared AB, org. nr 556399-0877, ansöker om dispens ska
följande tas bort:
1. Bastuflotte, se figur 1 (område A, Ullared 2:2) samt figur 2.
2. yttre bryggsektion utanför brygga med sittplatser, se figur 1 (område
A, Ullared 2:2) samt figur 3.
3. två mindre byggnader i norra delen av sjön, se figur 1 (område B,
Ullared 2:82) samt figur 4.
Beslutet riktas till Gekås Ullared AB, org. nr. 556399-0877, såsom ägare av
byggnader och anläggningar i och vid Musasjön.
Aktuella byggnader och anläggningar ska ha tagits bort från strandskyddat
område senast den 30 april 2018.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
Motivering av beslut
Strandskydd
Enligt miljöbalken (1998:808) skyddas stränder vid hav, sjöar och
vattendrag (oavsett storlek) för att bevara förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv samt bevara goda livsmiljöer för djur- och växtlivet på land och i
vattnet. Utmed Musasjön gäller strandskydd 100 m från strandlinjen på land
och lika långt ut i vattnet. Inom detta område är det t.ex. förbjudet att utan
dispens uppföra nya byggnader. Det är även förbjudet att uppföra
anläggningar som minskar allmänhetens tillgänglighet eller väsentligt
förändrar livsvillkoren för djur- och växtarter.
Förbjudna åtgärder
I oktober 2017 gjorde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
strandskyddstillsyn runt Musasjön och noterade följande åtgärder som vi
anser strider mot strandskyddets bestämmelser:
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1. bastuflotte (se figur 1 och 2)
Vi bedömer att bastuflotten är en byggnad och därför är en förbjuden åtgärd
inom strandskyddat område som kräver dispens. Vi anser att bastuflotten
även är en anläggning som upplevs privatiserande och därmed avhåller
allmänheten från att vistas i ett område som tidigare var tillgängligt. Vi
anser att bastuflotten har tillkommit någon gång efter 2014.
2. yttre bryggsektion utanför brygga med sittplatser (se figur 1 och 3)
Den yttre sektionen på bryggan upplevs privat, då det längst ut på bryggan
finns en stor grind med lås. De yttre delarna av bryggsektionen är inte heller
tillgängliga pga grinden. Bryggsektionen tillsammans med bastuflotten
bedöms också kunna ge skuggeffekter och vi bedömer därmed att det finns
risk för väsentlig förändring av livsvillkoren för djur- och växtarter i sjön.
Vi anser att bryggsektionen har tillkommit någon gång efter 2014.
3. två mindre byggnader i norra delen av sjön (se figur 1 och 4)
Vi bedömer att de två mindre byggnaderna i norra delen av sjön är en
förbjuden åtgärd inom strandskyddat område som kräver dispens. Utifrån
jämförelse av flygfoton från 2003 och 2017, drar vi slutsatsen att de två
byggnaderna tillkommit eller flyttats till nuvarande placering efter 2003.
Vi bedömer att tidigare dispensbeslut av länsstyrelsen (se nedan) inte
omfattar ovanstående byggnader eller anläggningar. Delar av området norr
om sjön är detaljplanelagt, men strandskyddet är inte upphävt inom de delar
av detaljplanen som ligger söder/sydväst om Ulla Smides väg.
Miljö- och hälsosskyddsnämnden har skickat vårt underlag till beslut
gällande de förbjudna återgärderna inom strandskyddat område till Gekås
Ullared AB. Gekås Ullared AB återkopplade inom utsatt period, men vi
bedömer att informationen som skickades tillbaka till nämnden inte
påverkar vår bedömning i ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att sommarhalvåret är särskilt viktigt
för både allmänhetens tillträde och växt- och djurlivet. Vi kräver därför att
aktuella byggnader och anläggningar ska tas bort senast den 30 april 2018.
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Figur 1. Karta över Musasjön. Område A visar placering av bastuflotte och
yttre bryggkonstruktion på Ullared 2:2 och område B visar placering av två
mindre byggnader på Ullared 2:82.

Figur 2. Bastuflotte
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Figur 3. Yttre bryggsektion (utanför blå linje) och bastuflotte

Figur 4. De två mindre byggnaderna norr om Musasjön.
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Lagstöd
Syftet med strandskyddet är att trygga förutsättningarna för allmänhetens
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor på land och i vatten för djur- och
växtlivet, enligt miljöbalken (1998:808) 7 kap. 13-14 §§.
I 7 kap. 15§ samma balk står att man inom strandskyddat område bland
annat inte får uppföra nya byggnader.
I 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808) står att en tillsynsmyndighet får i det
enskilda fallet besluta om de förelägganden och förbud som behövs för att
denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats
med stöd av balken ska följas. Mer ingripande åtgärder än vad som behövs i
det enskilda fallet får inte tillgripas.
Redogörelse för ärendet
Miljö och hälsoskyddsnämnden inititerade hösten 2017 strandskyddstillsyn
vid Musasjön, bla utifrån en annons på Gekås Ullared AB:s hemsida där ni
informerar om att bastuflotte finns för uthyrning.
Tidigare beviljade dispenser
Den 14 oktober 2014 beslutade länstyrelsen i Hallands län att ge dispens för
flytande pool, gångstråk med fiskeplatser och grillplatser i enlighet med
ansökan. I länsstyrelsens beslut anges att företaget bland annat kommer att
komplettera gångstigarna runt Musasjön så att de blir ca 2,5 meter breda
efter anläggandet. På vissa ställen utmed sjön byggs gångstråk ute i sjön på
pålar alternativt flytbryggor (vid branta bergssluttningar i direkt anslutning
till strandkanten). Längs gångstigen anordnas ca 15 kvm stora bryggor, för t
ex fiske och utsiktsplatser mot sjön. Enligt ansökan omfattar de delar av
gångvägen som utgör vattenverksamhet 300 kvm.
Beslutet överprövades hos mark- och miljödomstolen den 16 april 2015, mål
nr 4414-14, eftersom företaget ansåg att de borde få dispens för fler
åtgärder. I detta beslut avslogs företagets överklagan och mark- och
miljödomstolen fastslog att länsstyrelsens beslut står fast.
Enligt bygglovsnämnden har inga andra dispenser från strandskyddets
bestämmelser beviljats inom fastigheterna Ullared 2:2 eller 2:82.
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Kommunicering och information från Gekås Ullared AB

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått återkoppling från Gekås Ullared
AB, efter att ha kommunicerat underlaget i ärendet i januari 2018.
Kommuniceringen gjordes för att säkerställa att vi inte har missat några
erhållna dispenser för vidtagna åtgärder.
Enligt företaget har byggnaderna uppförts som en del i ett
kompensationskrav till Falkenbergs kommun (del av exploateringsavtal).
Vidare anser företaget att hela bryggan ingår i den dispens som företaget
erhållit från länsstyrelsen den 14 oktober 2014. De hänvisar till att anmälan
om vattenverksamhet omfattar ca 300 kvm bryggbyggnation enligt beslutet
och att gångväg i form av flytande eller pålade bryggor tillåts.
Gällande bastubåten anser företaget inte att det är nödvändigt med en
ansökan om vattenverksamhet för bastubåten, eftersom det är att betrakta
som en båt och inte en fast anläggning. Den förflyttas med motor och har
endast bryggan som angöringspunkt. Nätgrinden utgör ett skydd för
egendom eftersom båten befinner sig förtöjd vid bryggan och vandalisering
har förekommit.
I materialet från Gekås finns ingen information om ytterligare
strandskyddsdispenser utöver de som nämnden redan känner till.
Information

För handläggning av befogad tillsyn uttas en timavgift för nedlagd
tillsynstid, avgiften debiteras verksamhetsutövaren. Denna avgift är beslutad
av kommunfullmäktige i Falkenberg.
Uppföljning

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har för avsikt att följa upp ärendet efter den
30 april 2018.
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Yrkande och förslag
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i
tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-06.
Ingemar Johansson (C) yrkar att det i beslutet ska tilläggas att om inte
Gekås Ullared AB, org. nr 556399-0877, ansöker om dispens ska följande
tas bort:
1. bastuflotte, se figur 1 (område A, Ullared 2:2) samt figur 2
2. yttre bryggsektion utanför brygga med sittplatser, se figur 1 (område
A, Ullared 2:2) samt figur 3
3. två mindre byggnader i norra delen av sjön, se figur 1 (område B,
Ullared 2:82) samt figur 4.
Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Ingemar Johanssons (C) tilläggsyrkande
mot avslag och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet
med Ingemar Johanssons (C) yrkande.
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§ 14
Yttrande i samrådsskedet gällande ändring av
detaljplan som möjliggör för byggnation av ytterligare
flerbostadshus Repslagaren 22.
Dnr M-2016-1648
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1. Tillfoga under rubriken Skuggning att nämnden efterlyser underlag
om skuggning om byggnaden blir en våning lägre.
2. Avge nedanstående yttrande som miljö- och hälsoskyddsnämnden
svar.
Dagvatten
Ur samrådshandlingarna framgår att planområdet ingår i VIVAB:s befintliga
verksamhetsområde för dricks-, spill- och dagvatten. Det framgår även att
det befintliga ledningssystemet är dimensionerat för att kunna ta emot
samtliga fraktioner från den nya byggnaden. På samma gång står det att
förutsättningarna för dagvattenhanteringen inom planområdet, i syfte att ta
hand om nederbörd, regn och snösmältvatten, bör förbättras vid förtätning.
Nämnden anser att samrådshandlingarna är tvetydiga när det gäller
kapaciteten hos VIVAB:s ledningssystem för dagvatten, alltså om systemet
kan ta hand om dagvattnet inom planområdet eller inte. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser därför att en dagvattenutredning behöver tas i
det kommande arbetet med detaljplanen.
I samrådshandlingarna framgår det att parkeringsplatser till boende kommer

att vara i garage under bostadshuset. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser
att eventuella brunnar i garaget ska förses med oljeavskiljare eller liknande
rening, vilket är speciellt viktigt eftersom dagvattnet sedan mynnar ut i
Ätran.
Förorenad mark
Klorerade lösningsmedel
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har uppgifter om att det tidigare funnits en
verkstadsindustri där det sannorlikt har använts halogenerade lösningsmedel
på fastigheten Hornet 9. Planområdet, Repslagaren 22, ligger nedströms
fastigheten Hornet 9 i dagvattnets riktning. Det har gjorts grundvattenprov
med avseende på lösningsmedel i samband med planläggningen av
grannkvarteret Krispeln (provpunkterna låg väst och sydväst om
föroreningskällan). Resultatet visade inga spår av klorerade lösningsmedel
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(analys från WSP 2016-11-25). Det är dock svårt att teoretiskt räkna ut hur
klorerade lösningsmedel rör sig i mark och föroreningen kan påverka
människors hälsa negativt.
Eftersom det är planområdet som helhet (inte bara platsen för nybyggnation)
som ska bedömas utifrån sin lämplighet för bostadsändamål, anser nämnden
att det är befogat att granska förekomst av förorenad mark på hela
fastigheten Repslagaren 22. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser därför att
om planen med säkerhet ska vara ändamålsenlig (lämplig för
bostadsändamål) behöver en riktad undersökning göras som utreder
inomhusmiljön i befintligt flerbostadshus nedströms Hornet 9.
F.d. bensinmack
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har även uppgifter om att det tidigare fanns
en bensinmack där Falkenbergs Bostads AB har flerfamiljshus.
Flerfamiljshusen har källare vilket innebär att större mängder massor
transporterades bort i samband med att husen byggdes. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden uppskattar därför att risken för att det skulle finnas
föroreningar kvar i marken under det befintliga huset som liten.
Skuggning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på att omgivningspåverkan, när
det gäller skuggning från det nya flerbostadshuset, kommer att fortsätta att
studeras i det fortsatta planarbetet. Nämnden efterlyser dock även underlag
om skuggning om byggnaden blir en våning lägre.
Redogörelse för ärendet
En ny detaljplan har tagits fram för att pröva möjligheten att förtäta
fastigheten Repslagaren 22 med ett flerbostadshus i 4-5 våningar. Området
som är tänkt att användas är idag en asfalterad markparkering som inte får
bebyggas enligt gällande detaljplan.
Yrkande och förslag
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i
tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-07.
Ingemar Johansson (C) yrkar bifall till miljö- och hälsoskyddsförvaltningens
förslag.
Bengt Hackberg (S) yrkar att det under rubriken Skuggning i yttrandet ska
tillfogas att nämnden även efterlyser underlag om skuggning om byggnaden
blir en våning lägre.
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Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Bengt Hackbergs (S) tilläggsyrkande mot
avslag och finner att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar i enlighet
med Bangt Hackbergs (S) yrkande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

11

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2018-03-14
Falkenbergs kommun

§ 15
Förbud med vite mot utsläpp av avloppsvatten
Toppered
Dnr M-2012-2276
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1 Förbjuda er NN och NN person nr (xxxxxx-xxxx), såsom lagfarna
fastighetsägare till fastigheten Toppered 1:35, att släppa ut avloppsvatten
från WC och BDT till befintlig avloppsanläggning på fastigheten Toppered
1:35 från och med 31 augusti 2018. Detta förbud är förenat med ett vite om
40 000 kronor till vardera fastighetsägare för överträdelse av förbudet.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
Motivering av beslut
Den 20 november 2012 inspekterade miljö- och hälsoskyddsförvaltningen
hur avloppsvatten från er fastighet renas. Vid inspektion framkom att
avloppsvatten från fastigheten leds till en slamavskiljare. Efter
slamavskiljaren saknas efterföljande rening.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att avloppsvatten som släpps ut
från fastigheten inte uppfyller miljöbalkens krav på rening av avloppsvatten.
Avloppsvatten som inte renas kan vara skadligt för människors hälsa och
miljön.
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft 31
december 2015. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har inte fått kännedom
om att hanteringen av avloppsvatten på fastigheten har ändrats. Miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen anser att tiden 31 augusti 2018 är rimlig för att
hinna vidta åtgärder.
Fastighetsägarna har lämnats möjlighet att yttra sig inför beslutet. Inga
synpunkter har inkommit.
Lagstöd
Beslutet fattas med stöd av miljöbalken (1998:808)
Enligt 2 kap 3§ ska den som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller
motverka skada eller olägenheter för människors hälsa eller miljön.
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Enligt 2 kapitlet 7§ miljöbalken gäller kraven i 2 och 3 § i den utsträckning
det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna bedömning ska
särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått
jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder.
Enligt 9 kap 7§ ska avloppsvatten avledas, renas eller tas om hand på något
annat sätt så att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte
uppkommer. För detta ändamål ska lämpliga avloppsanordningar eller andra
inrättningar utföras.
Enligt 26 kap 9§ får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden och
förbud som behövs för att lagstiftningen ska efterlevas.
Enligt 26 kap 14§ får beslut om föreläggande eller förbud förenas med vite.
Redogörelse för ärendet
Förbud mot utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten trädde i kraft 31
december 2015. Miljö- och hälsoskyddförvaltningen gjorde bedömningen,
utifrån den tillsyn som gjorts på fastigheten den 20 november 2012.
Förbudet var riktat till tidigare fastighetsägare och är inskrivet i
fastighetsregistret.
Information
Om ni vill fortsätta släppa ut avloppsvatten från fastigheten måste ni ansluta
fastigheten till det kommunala spillvattennätet då fastigheten ligger inom
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp
Yrkande och förslag
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i
tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-02.
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§ 16
Yttrande på Falkenbergs kommuns Avfallsplan och
avfallsföreskrifter samt bilagor
Dnr M-2018-139
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har inga synpunkter på dokumenten
Avfallsplan 2018-2022, Varbergs och Falkenbergs kommun och Bilagor till
Avfallsplan Varbergs och Falkenbergs kommun 2018-2022.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande för dokumentet
Avfallsföreskrifter för Varbergs/Falkenbergs kommun.
1. I 2 § punkt 2 ska meningen ändras till: Med hushållsavfall avses
detsamma som i 15 kap. 3 § miljöbalken.
Definitionen av hushållsavfall i miljöbalken finns i 15 kap 3 §, inte i
15 kap 2 §.
2. 2 § punkt 8 behöver förtydligas. Stycket behöver förtydligas angående
hur många fastigheter eller personekvivalenter (PE) som avses med
små avloppsanläggningar.
Enligt naturvårdsverkets handbok 2008:3 Små avloppsanläggningar,
Kapitel 1.2, Definitioner av små avloppsanläggningar, sista stycket.
Små avloppsanläggningar kan tolkas som upp till 25 PE, upp till 200
PE eller upp till 50 PE därför rekommenderas att kommunerna både i
sitt myndighetsutövande och i övrig kommunikation inte använder
begreppen små avlopp respektive enskilt avlopp på ett sätt som ger
upphov till otydlighet vid läsning eller tolkning
I och med att det inte finns en definition på antal fastigheter eller
personekvivalenter som belastar anläggningen så upplever nämnden att
begreppet små avloppsanläggningar i föreskrifterna är otydligt.
3. 10 § ska ändras så att det tydligt framgår att VIVAB hämtar latrin.
Förslagsvis: Latrin hämtas på beställning av VIVAB. Eget
omhändertagande av latrin kan göras efter anmälan till miljö- och
hälsoskyddsnämnden enligt 31 §.
Enligt 15 kap 20 § Miljöbalken är kommunen ansvarig att hämta
hushållsavfall. Enligt miljöbalkspropositionen (1997/98:45, del 2, sid
184 f) anges latrin vara hushållsavfall.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det finns risk för
människors hälsa och miljön om latrin inte hanteras på ett korrekt sett
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och det är därför viktigt att det är tydligt att kommunen tar hand om
latrin.
4. Ett förtydligand behöver göras angående 15 § och 18 § angående
avstånd för uppställningsplats för slambilar och anslutningspunkt. Får
avståndet vara 10 eller 20 meter? gäller 10 meter vid nyanläggning och
20 meter för befintliga anläggningar?
I 15 § står det att vid anläggande av små avloppsanläggningar,
fettavskiljare eller tank för matavfall ska inte avstånd mellan
uppställningsplats för slambil och anslutningspunkt för tömning
överstiga 10 meter. I 18 § står det att ”Avstånd mellan
uppställningsplats för slambil och slambrunn får vid hämtning inte
överstiga 20 meter.
5. Den 30 § behöver förtydligas så att det framgår att reglerna för
kompostering där komposten innehåller animaliska biprodukter gäller
enbart privatpersoner och t.ex. bostadsrättsföreningar. Kompostering
av matavfall innehållande animaliska biprodukter från t.ex. förskolor
och skolor omfattas enligt jordbruksverket av animaliska
biproduktförordningen och jordbruksverket är tillsynsmyndighet.
6. Formuleringen i 31 § ska ändras till: Kompostering av latrin på
fastigheten kan, efter skriftlig ansökan till miljö- och
hälsoskyddsnämnden, medges i avsedd anläggning på fastigheten, s.k.
förmultningsanläggning eller liknande anläggning omhändertagande
för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av
latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av
anläggningen. avsedd anläggning på fastigheten, s.k.
förmultningsanläggning eller liknande anläggning omhändertagande
för användning av näringsämnen. Ansökan om omhändertagande av
latrin genom egen anläggning ska innehålla en komplett beskrivning av
anläggningen.
7. 35 § stycke tre ska ändras till: Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare kan efter skriftlig ansökan till miljö- och
hälsoskyddsnämnden,
medges
egen
tömning
av
små
avloppsanläggningar och spridning av avfallet på egen ägd eller brukad
mark om hanteringen kan ske utan olägenhet för omgivningen och utan
att anläggningens funktion påverkas. Tömningen skall ske med lämplig
utrustning och med regelbundenhet som föreskrivs i dessa föreskrifter.
Med denna ändring omfattas mer än slam från slamavskiljare t.ex.
fosformaterial från fosforfällor, slam från minireningsverk och slam
från växtbaserade reningsanläggningar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande för dokumentet
Föreskriftsbilaga för sortering och lämning av avfall m.m. Bilaga 1
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8. I fältet för latrin ska texten i ”Instruktion för hämtning/lämning och
emballering” ändras till: Latrin hämtas på beställning av VIVAB. Eget
omhändertagande av latrin får ske efter tillstånd från miljö- och
hälsoskyddsnämnden enligt 31 § avfallsföreskrifterna.
Yrkande och förslag
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i
tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-07.
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§ 17
Genomlysning av externa intäkter. Uppdrag från
budgetberedningen 2017
Dnr M- 2018-110
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1 Lämna nedanstående redovisning till kommunstyrelseförvaltningen.
Taxorna syftar till att finansiera de tillsynsuppgifter som åligger kommunen
och motsvaras av den prestation som tillsynsmyndigheten utför. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har taxor för följande lagstiftningsområden:
Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om foder och animaliska biprodukter,
strålskyddslagen, lagen om internationella hot mot människors hälsa samt
för uppdragsverksamhet.
Nämndens taxor ses över årligen dels för att korrigera löneökningar och
prisuppgångar och dels för att se till sakinnehållet: är uppskattad tidsåtgång
rimlig, är tillsynsområdet fortfarande aktuellt eller finns det felaktigheter i
övrigt som behöver rättas eller texter som behöver kompletteras.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tar hjälp av ett beräkningsverktyg som
SKL har tagit fram. Liksom flertalet kommuner i Sverige använder sig
Falkenberg av beräkningstalet 1000 timmar som tillgänglig tid för operativ
tillsyn per tjänst. För att beräkna kostnaden för myndighetens arbete med
tillsyn ingår i huvudsak följande kostnader: personalkostnad,
kompetensutveckling, nämndens myndighetsutövning, material och
utrustning, fordon(resor), lokalkostnader, administrationskostnader och
andel av kommunens centrala service och administrationskostnader.
Livsmedelskontrollen har en annan definition på vad som är kontroll/tillsyn
och får därför andra avgifter än övriga tillsynsområden.
Konsekvenserna av eventuella höjningar av nämndens taxor behöver spegla
en ökning av nämndens kostnader för att bedriva tillsyn. Nämnden får inte
ta mer pengar för tillsyn än den kostar. Om taxan sänks eller inte höjs i den
utsträckning som är motiverat med tanke på kostnadsökningar så ökar
kommunens kostnader för nämndens tillsynsverksamhet eftersom behovet
av tillsyn inte påverkas av taxans utformning.
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När det gäller bidrag från stat och EU har miljö- och hälsoskyddsnämnden
sökt bidrag som faller inom ramen för den verksamhet vi bedriver. Det är
svårt att i generella termer utan en större utredningsinsats peka på hur vi på
ett bättre sätt kan använda eventuellt riktade bidrag för vår drift.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bifogar sammanställningar enligt
önskemål.
Yrkande och förslag
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i
tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-06.
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§ 18
Delegation till anställd i annan kommun att fatta
beslut i vissa ärenden
Dnr 2018-448

Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1 Uppdra åt Christer Ekberg livsmedelsinspektör vid miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen i Varbergs kommun, att fatta beslut i ärenden som
rör bolag Golden Ice med orgnr. 969785-0643.
Redogörelse för ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har att fatta beslut i tillsynsärenden som
berör personal på förvaltningen på ett sådant sätt att jäv bedöms föreligga.
Nämnden väljer därför att med stöd av Livsmedelslagen (2006:804) 14 §
uppdra åt anställd i annan kommun att fatta beslut i aktuella ärenden om
avgift och förelägganden med stöd av livsmedelslagstiftningen.
Yrkande och förslag
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i
tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-08.
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§ 19
Uppföljning av budget och verksamhetsplan jan-feb
Dnr M-2017-364
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1 Lägga redovisning av budget och verksamhetsplan januari – februari till handlingarna.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av uppföljning för perioden jan-feb i för
ändamålet upprättade matriser.
Periodens ekonomiska resultat
Resultatet för perioden visar ett överskott på 367 tkr. Differensen beror till största del på
att övriga kostnader är lägre än väntat i kombination med att intäkter inkommit i
snabbare utsträckning än planerat.
Måluppfyllelse
Periodens planerade kontroller ligger väldigt nära plan förutom minireningsverk som
ligger lite efter men då de är väldigt få så ger ju tre sena kontroller stort utslag.
Inkommande ärenden har inkommit i lite mindre omfattning än väntat på hälsoskyddsoch livsmedelsenheten medan fler än beräknat inkommit till avlopp och miljöskydd.
Prognos för helår
Nämnden förväntas klara sin driftram.
Yrkande och förslag
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på yttrande i
tjänsteskrivelse, daterad 2017-12-06.
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§ 20
Delegationsbeslut
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar
1 Anteckna att rapport om delegationsbeslut har lämnats.
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§ 21
Utbildningar och konferenser
Miljö- och hälsoskyddsnämnden antecknar till protokollet att Bengt
Hackberg (S) deltar vid sammanträde med FAH Kommunen och Miljön i
Stockholm den 3 april 2018.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar att Power Väst anordnar
seminarium den 20 mars 2018 i Falkenberg angående hur och varför
vindkraften behöver vara större och vilka effekter det ger.
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