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MN § 72 

Val av justerare Dnr 2022/51 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att jämte ordföranden (M) utse Leif Grenlund (S) att 
justera protokollet. 

____________ 
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MN § 73 

Godkännande av dagordning Dnr 2022/52 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna ändrad dagordningen. Beslutsärende Tillsyn 
av enskilda avloppsanläggningar vid Öjasjön 2022–1855 flyttas till dagordningen för 
miljönämndens nästkommande sammanträde i november. 
____________ 
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MN § 74 Dnr 2021-4512 

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för Hafi 
vattentäkter 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Hafi vattentäkter. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Hafi 
vattentäkter finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 20 000 kronor till Teknik- och 
fastighetssnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Ärendet 
Enligt åtgärd 3 för kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska 
kommunen säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunen behöver särskilt anordna erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3/dygn. I kristider kan 
vattenförsörjningen i kommunen behöva förstärkning från enskilda vattentäkter. 

Hafi vattentäkter förslås skyddas med ett skyddsområde i enlighet med figur 1 och 
med skyddsföreskrifter som innehåller bestämmelser om till exempel hantering av 
för grundvattnet skadliga ämnen, om jordbruksdriften inom området och om 
skyltning och utmärkning av området. Bestämmelserna kommer införas i 
kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Inkomna yttranden från myndigheter och kommunala nämnder och bolag är 
sammanfattningsvis positiva till åtgärden. Inga yttranden har i inkommet från 
vattentäktsägaren eller berörda privata fastighetsägare. 
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Den kostnad som uppstår för kommunkoncernen är att uppföra och vidmakthålla 
skyltning av skyddsområdet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 12 oktober 
2022 och miljönämndens presidieberedning 17 oktober 2022.  

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Hafi vattentäkter. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Hafi 
vattentäkter finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 20 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 75 Dnr 2021-4513 

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för 
Mostorps vattentäkter 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Mostorps vattentäkter. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Mostorps 
vattentäkter finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 30 000 kronor till Teknik- och 
fastighetssnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Ärendet 
Enligt åtgärd 3 för kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska 
kommunen säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunen behöver särskilt anordna erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 per dygn. I kristider kan 
vattenförsörjningen i kommunen behöva förstärkning från enskilda vattentäkter. 

Mostorps vattentäkter förslås skyddas med ett skyddsområde i enlighet med figur 
1 och med skyddsföreskrifter som innehåller bestämmelser om till exempel 
hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, om jordbruksdriften inom området 
och om skyltning och utmärkning av området. Bestämmelserna kommer införas i 
kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
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Inkomna yttranden från myndigheter och kommunala nämnder och bolag är 
sammanfattningsvis positiva till åtgärden. Vattentäktsägaren har i inkommet 
yttrande motsatt sig att vattenskyddsområde bildas. 

Den kostnad som uppstår för kommunkoncernen är att uppföra och vidmakthålla 
skyltning av skyddsområdet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 12 oktober 
2022 och miljönämndens presidieberedning 17 oktober 2022.  

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Mostorps vattentäkter. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Mostorps 
vattentäkter finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 30 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 76 Dnr 2021-4523 

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för 
Spenshult vattentäkt 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Spenshults vattentäkt. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Spenshults 
vattentäkt finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 92 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Ärendet 
Enligt åtgärd 3 för kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska 
kommunen säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunen behöver särskilt anordna erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 per dygn. I kristider kan 
vattenförsörjningen i kommunen behöva förstärkning från enskilda vattentäkter. 

Spenshults vattentäkt förslås skyddas med ett skyddsområde i enlighet med figur 1 
och med skyddsföreskrifter som innehåller bestämmelser om till exempel 
hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, om jordbruksdriften inom området 
och om skyltning och utmärkning av området. Bestämmelserna kommer införas i 
kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
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Inkomna yttranden från myndigheter och kommunala nämnder och bolag är 
sammanfattningsvis positiva till åtgärden. Inget yttrande har inkommit från 
vattentäktsägaren. 

Den kostnad som uppstår för kommunkoncernen är att uppföra och vidmakthålla 
skyltning av skyddsområdet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 12 oktober 
2022 och miljönämndens presidieberedning 17 oktober 2022.  

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Spenshults vattentäkt. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Spenshults 
vattentäkt finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetssnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 92 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 77 Dnr 2021-4583 

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för 
Krönleins vattentäkter 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Krönleins vattentäkter. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Krönleins 
vattentäkter finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 104 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Ärendet 
Enligt åtgärd 3 för kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska 
kommunen säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunen behöver särskilt anordna erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 per dygn. I kristider kan 
vattenförsörjningen i kommunen behöva förstärkning från enskilda vattentäkter. 

Krönleins vattentäkter förslås skyddas med ett skyddsområde i enlighet med figur 
1 och med skyddsföreskrifter som innehåller bestämmelser om till exempel 
hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, om jordbruksdriften inom området 
och om skyltning och utmärkning av området. Bestämmelserna kommer införas i 
kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 
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De flesta inkomna yttranden från myndigheter och kommunala nämnder och 
bolag är sammanfattningsvis positiva till åtgärden. Inga yttranden inkom från 
vattentäktsägaren eller berörda privata fastighetsägare. 

Den kostnad som uppstår för kommunkoncernen är att uppföra och vidmakthålla 
skyltning av skyddsområdet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 12 oktober 
2022 och miljönämndens presidieberedning 17 oktober 2022.  

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Krönleins vattentäkter. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Krönleins 
vattentäkter finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 104 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 78 Dnr 2021-4586 

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för 
Strömfors vattentäkt 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Strömfors vattentäkt. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Strömfors 
vattentäkt finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 82 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Ärendet 
Enligt åtgärd 3 för kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska 
kommunen säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunen behöver särskilt anordna erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 per dygn. I kristider kan 
vattenförsörjningen i kommunen behöva förstärkning från enskilda vattentäkter. 

Strömsfors vattentäkt förslås skyddas med ett skyddsområde i enlighet med figur 
1 och med skyddsföreskrifter som innehåller bestämmelser om till exempel 
hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, om jordbruksdriften inom området 
och om skyltning och utmärkning av området. Bestämmelserna kommer införas i 
kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

Inkomna yttranden från myndigheter och kommunala nämnder och bolag är 
överlag positiva till åtgärden. Inget yttrande har inkommit från vattentäktsägaren. 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31  15(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Den kostnad som uppstår för kommunkoncernen är att uppföra och vidmakthålla 
skyltning av skyddsområdet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 12 oktober 
2022 och miljönämndens presidieberedning 17 oktober 2022.  

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Strömfors vattentäkt. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Strömfors 
vattentäkt finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 82 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31  16(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MN § 79 Dnr 2021-4590 

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för 
Wapnö vattentäkter 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Wapnö vattentäkter. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Wapnö 
vattentäkter finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 94 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Ärendet 
Enligt åtgärd 3 för kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska 
kommunen säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunen behöver särskilt anordna erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 per dygn. I kristider kan 
vattenförsörjningen i kommunen behöva förstärkning från enskilda vattentäkter. 

Wapnö vattentäkter förslås skyddas med ett skyddsområde i enlighet med figur 1 
och med skyddsföreskrifter som innehåller bestämmelser om till exempel 
hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, om jordbruksdriften inom området 
och om skyltning och utmärkning av området. Bestämmelserna kommer införas i 
kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31  17(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Inkomna yttranden från myndigheter och kommunala nämnder och bolag är 
sammanfattningsvis positiva till åtgärden. Vattentäktsägaren har i inkommet 
yttrande motsatt sig att vattenskyddsområde bildas. 

Den kostnad som uppstår för kommunkoncernen är att uppföra och vidmakthålla 
skyltning av skyddsområdet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 12 oktober 
2022 och miljönämndens presidieberedning 17 oktober 2022.  

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Wapnö vattentäkter. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Wapnö 
vattentäkter finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 94 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31  18(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MN § 80 Dnr 2021-4746 

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för 
Marbäcks fritidsby vattentäkt 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Marbäcks fritidsby vattentäkt. 
Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Marbäcks 
fritidsby vattentäkt finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 25 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Ärendet 
Enligt åtgärd 3 för kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska 
kommunen säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunen behöver särskilt anordna erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 per dygn. I kristider kan 
vattenförsörjningen i kommunen behöva förstärkning från enskilda vattentäkter. 

Marbäcks fritidsby vattentäkt förslås skyddas med ett skyddsområde i enlighet 
med figur 1 och med skyddsföreskrifter som innehåller bestämmelser om till 
exempel hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, om jordbruksdriften inom 
området och om skyltning och utmärkning av området. Bestämmelserna kommer 
införas i kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och 
miljön. 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31  19(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Inkomna yttranden från myndigheter och kommunala nämnder och bolag är 
sammanfattningsvis positiva till åtgärden. Vattentäktsägaren/sakägare har i 
inkommet yttrande motsatt sig att vattenskyddsområde bildas. 

Den kostnad som uppstår för kommunkoncernen är att uppföra och vidmakthålla 
skyltning av skyddsområdet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 12 oktober 
2022 och miljönämndens presidieberedning 17 oktober 2022.  

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Marbäcks fritidsby vattentäkt. 
Miljönämnden föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Marbäcks 
fritidsby vattentäkt finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 25 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31  20(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MN § 81 Dnr 2022-691 

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för 
Tönnersa vattentäkt 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Tönnersa vattentäkt. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Tönnersa 
vattentäkt finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 26 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Ärendet 
Enligt åtgärd 3 för kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska 
kommunen säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunen behöver särskilt anordna erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 per dygn. I kristider kan 
vattenförsörjningen i kommunen behöva förstärkning från enskilda vattentäkter. 

Tönnersa vattentäkt förslås skyddas med ett skyddsområde i enlighet med figur 1 
och med skyddsföreskrifter som innehåller bestämmelser om till exempel 
hantering av för grundvattnet skadliga ämnen, om jordbruksdriften inom området 
och om skyltning och utmärkning av området. Bestämmelserna kommer införas i 
kommunens lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31  21(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Inkomna yttranden från myndigheter och kommunala nämnder och bolag är 
sammanfattningsvis positiva till åtgärden. Vattentäktsägaren/sakägare har i 
inkommet yttrande motsatt sig att vattenskyddsområde bildas. 

Den kostnad som uppstår för kommunkoncernen är att uppföra och vidmakthålla 
skyltning av skyddsområdet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 12 oktober 
2022 och miljönämndens presidieberedning 17 oktober 2022.  

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Tönnersa vattentäkt. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Tönnersa 
vattentäkt finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 26 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31  22(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MN § 82 Dnr 2022-2034 

Förslag till vattenskyddsområde med föreskrifter för 
Jutans vattentäkt 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Jutans vattentäkt. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Jutans 
vattentäkt finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 66 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Ärendet 
Enligt åtgärd 3 för kommunerna i Vattenmyndighetens åtgärdsprogram ska 
kommunen säkerställa ett långsiktigt skydd för den nuvarande och framtida 
dricksvattenförsörjningen. Kommunen behöver särskilt anordna erforderligt 
skydd för allmänna och enskilda dricksvattentäkter som försörjer fler än 50 
personer eller där vattentäktens uttag är mer än 10 m3 per dygn. I kristider kan 
vattenförsörjningen i kommunen behöva förstärkning från enskilda vattentäkter. 

Jutans vattentäkt förslås skyddas med ett skyddsområde i enlighet med figur 1 och 
med skyddsföreskrifter som innehåller bestämmelser om till exempel hantering av 
för grundvattnet skadliga ämnen, om järnvägsdriften inom området, om påverkan 
från det kommunala avloppsnätet och om skyltning och utmärkning av området.  
Bestämmelserna kommer införas i kommunens lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön. 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31  23(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Inkomna yttranden från myndigheter och kommunala nämnder och bolag är 
sammanfattningsvis positiva till åtgärden. Inga yttranden har i inkommet från 
vattentäktsägaren eller berörda privata fastighetsägare. 

Den kostnad som uppstår för kommunkoncernen är att uppföra och vidmakthålla 
skyltning av skyddsområdet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 12 oktober 
2022 och miljönämndens presidieberedning 17 oktober 2022.  

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till Kommunfullmäktige översända förslag till 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Jutans vattentäkt. Miljönämnden 
föreslår Kommunfullmäktige att: 

1. skyddsföreskrifter och skyddsområdeskarta enligt beslutsbilaga 2 och 3 
fastställs och läggs som bilaga till Halmstad kommuns lokala föreskrifter 
för att skydda människors hälsa och miljön.

2. komplettera 5 § Halmstad kommuns lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön med uppgift om att fastställt 
vattenskyddsområde och fastställda skyddsföreskrifter för Jutans 
vattentäkt finns i bilaga till de lokala hälsoskyddsföreskrifterna.

3. ge Teknik- och fastighetsnämnden i uppdrag att projektera, uppföra och 
sköta de skyltar som enligt skyddsområdeskartan krävs för utmärkning av 
vattenskyddsområdet.

4. besluta om ett tillskott om minst 66 000 kronor till Teknik- och 
fastighetsnämndens budget för att projektera och uppföra de skyltar som 
krävs för utmärkning av vattenskyddsområdet.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31 24(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MN § 83 Dnr 2022/53 

Information 

a) Förvaltningschef Anders Thorén redovisar medarbetarundersökning för
nämnden. Svarsfrekvensen i undersökningen var 89 procent. Bygg- och
miljöförvaltningen når ett resultat på 77 av 100 i HME-undersökningen
(Hållbart medarbetarengagemang), vilket jämförs med genomsnittet i
kommunkoncernen som var ett resultat på 76 av 100. Resultatet för
ledarskap i förvaltningen är 82 av 100, där genomsnittet för
kommunkoncernen är 77 av 100. I ENPS-mätningen, som mäter lojalitet
och engagemang i huruvida medarbetare kan rekommendera sin
arbetsplats till andra, var 2020 resultatet – 27 och 2022 har resultatet ökat
till + 14, där genomsnittet för kommunkoncernen 2022 är + 3.

b) Förvaltningschef Anders Thorén informerar nämnden om det så kallade
IED-tillägget som är ett tillägg stora miljöfarliga verksamheter får och som
innebär mer tillsynstid enligt Industriutsläppdirektivet. Bygg- och
miljöförvaltningen arbetar med att ta fram en intern riktlinje för hur stort
detta tillägg behöver vara för olika branscher och nämnden kommer
informeras om riktlinje på nästkommande nämndsammanträde i
november. Förvaltningen har delegation på beslutet.

__________ 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31 25(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MN § 84 Dnr 2022/54 

Anmälningsärenden 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet 
Följande handlingar anmäls till miljönämnden: 
1. A19-2021-00197 – Dom från Kammarrätten 1649-22 i alkoholärende där

kommunens överklagan avslås.

2. 2021-2813 - Beslut från Länsstyrelsen i avloppsärende där grannens
överklagan avslås.

3. 2021-4567 - Överklagat nämndsbeslut om att förelägga Stena och kommunen
att utreda PFAS i Kistinge

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av nämndsekreteraren på förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. A19-2021-00197 – Dom från Kammarrätten

2. 2021-2813 - Beslut från Länsstyrelsen

3. 2021-4567 – Beslut från Länsstyrelsen

Förslag till beslut 
  Miljönämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. 

Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

___________ 
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Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-10-31 26(26) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MN § 85 Dnr 2022/55 

Delegationsbeslut 2022 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att lägga redovisningen av delegationsbesluten till

handlingarna.

Ärendet 
I bilagan till tjänsteskrivelsen redovisas beslut fattade på delegation som faller 
inom Miljönämndens ansvarsområden samt beslut som fattats av miljönämndens 
presidium. 

Redovisade delegationsbeslut som anmälts är beslut som fattats på miljönämndens 
vägnar. En sammanställning av samtliga beslut redovisas som ett beslutsunderlag i 
form av bilaga till aktuell tjänsteskrivelse. Önskemål om ytterligare information 
om besluten hänvisas till nämndens sekreterare. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av nämndsekreteraren på förvaltningen 

Beslutsunderlag 
1. Delegationsbeslut 2022-09-20 till 2022-10-17

2. Delegationsbeslut i alkohol- och tobaksärenden 2022-09-17 till 2022-10-14

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att lägga redovisningen av delegationsbesluten till
handlingarna.

Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

___________ 
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