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MN § 40 
 
Val av justerare   Dnr 2022/51 

 
Beslut 
Miljönämnden beslutar att jämte ordföranden (M) utse Folke Alfredsson (S) att 
justera protokollet. 
 
____________ 
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MN § 41 
 
Godkännande av dagordning Dnr 2022/52 

 
Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna dagordning med ändringen att 
informationspunkten i ärende § 37 Information, ”Verksamhetsberättelse 2021, 
Miljösamverkan Halland & Miljösamverkan Västra Götaland”, utgår. 
____________ 
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MN § 42 Dnr 2022-2471 
 
Remiss – Riktlinje och rutin för hållbar 
dagvattenhantering 
 
Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1 ”Yttrande – Riktlinje 
och rutin för en hållbar dagvattenhanterring.”, daterad 2022-06-20. 

 
Ärendet 
Ärendet har översänts av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för 
miljönämndens yttrande.  
 
Syftet med riktlinjer och rutin för hållbar dagvattenhantering är att säkerställa ett 
omhändertagande av dagvatten genom samhällsplanering, utbyggnad, drift och 
skötsel. 
 
Kommunstyrelsens riktlinjer sätter ramen och de principiella inriktningarna för 
kommunens hantering av dagvatten. För att konkretisera dessa riktlinjer till 
arbetssätt för planering, genomförande och drift och skötsel har även rutiner för 
hållbar dagvattenhantering tagits fram. Rutinerna beslutas av 
samhällsbyggnadsdirektör. 
 
I förslaget finns ett par grundläggande ställningstaganden: 
 

• Förvaltningskedjan som innebär en fördelning av ansvaret för 
omhändertagande och rening av dagvatten till fler aktörer. 

 
• Åtgärdsnivån som anger hur stor mängd dagvatten som ska kunna 

omhändertas och renas lokalt av fastighetsägaren/verksamhetsutövaren 
innan det når det allmänna dagvattensystemet. 

 
• Flerfunktionella system som innebär att dagvattenhantering samlokaliseras 

och integreras med gator, torg, planteringar och parker,  exempelvis i så 
kallade Blå-Grön-Gråa system.  

 
Bygg- och miljöförvaltningen utpekade ansvar när det gäller implementeringen av 
de riktvärden för dagvatten som tagits fram samt för att följa upp om dessa 
riktvärden klaras vid dagvattenanläggningar efter att några detaljplaner 
genomförts. 
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Bygg- och miljöförvaltningen gör följande bedömning: 

Förvaltningen bedömer att riktlinjen och rutinerna för en hållbar 
dagvattenhantering som helhet bör kunna innebära en minskad påverkan från 
dagvattnet på recipienterna och ser därför i huvudsak positivt på förslaget. 
Rutindokumentet bör dock bearbetas redaktionellt så att beskrivande texter i 
huvudsak finns i det övergripande dokumentet, medan bilagorna kan vara mer 
tydliga verktyg för att hantera en specifik fråga. 
 
Det är viktigt att det finns en tydlighet i vem som är verksamhetsutövare i 
miljöbalkens mening för olika delar av dagvattenhanteringen. 
 
Verksamhetsutövarnas egenkontrollansvar enligt miljöbalken behöver lyftas fram 
tydligare. 

Huvudansvaret för att följa upp utsläpp från de allmänna dagvattenanläggningarna 
och om riktvärden enligt riktvärdeslistan klaras för dessa bör ligga på LBVA. 
LBVA bör även ges ett ansvar enligt handlingsplanen när det gäller 
implementering av riktvärden enligt handlingsplanen. 

 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-06-08 
och miljönämndens presidieberedning 2022-06-13. 

 
Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1 ”Yttrande – Riktlinje 
och rutin för en hållbar dagvattenhanterring.”, daterad 2022-06-20. 

 
Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 43 Dnr 2022-3099 
 
Revidering av byggnadsnämndens och miljönämndens 
arkivbeskrivning samt miljönämndens 
informationshanteringsplan 
 
Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att fastställa revideringen av byggnadsnämndens och 
miljönämndens arkivbeskrivning och miljönämndens dokumenthanteringsplan 
inklusive byte av namn till informationshanteringsplan. 

 
Ärendet 
Arkivbeskrivningen och dokumenthanteringsplanen ska vara ett levande 
dokument som revideras och uppdateras löpande vid förändringar som påverkar 
arkivbildningen eller senast vart femte år enligt ”Riktlinjer för kommunens arkiv- 
och dokumenthantering” antaget i KF 2012-06-19, § 86. Det finns i dagsläget ett 
behov av att revidera dokumenthanteringsplanen på grund av att miljönämndens 
dokumenthanteringsplan inte reviderats sedan 2020 samt för att 
byggnadsnämnden och miljönämnden slagits ihop till en förvaltning 2019. 
Kommunens planer ska även bli mer enhetliga i sin utformning och byter 
samtidigt namn till informationshanteringsplan då den innehåller information på 
många olika sätt. 

 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-06-08 
och miljönämndens presidieberedning 2022-06-13. 

 
Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att fastställa revideringen av byggnadsnämndens och 
miljönämndens arkivbeskrivning och miljönämndens dokumenthanteringsplan 
inklusive byte av namn till informationshanteringsplan. 

 
Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
 

 
____________________ 
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MN § 44 Dnr 2022-00012 
 

Reglemente för miljönämnden- tillägg 
 
Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna nedan formulerade förslag till tillägg i 
nämndens reglemente, avsnitt 1.1 Nämndens grunduppdrag 1, punkt 4: 
”Nämnden har ansvar för uppgifter i anslutning till lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter”  
 

Miljönämnden beslutar att för fastställande överlämna förslaget till 
kommunfullmäktige. 

 
Ärendet 
En ny lag om tobaksfria nikotinprodukter träder i kraft den 1 augusti 2022. 
 
Kommunen, i detta fall miljönämnden, tilldelas ett tillsynsansvar samt 
tillsynsbefogenheter för tillämpningen och efterlevnaden av den nya lagen. 
 
Ett tillägg i miljönämndens reglemente avsnitt 1.1, punkt 4 med detta uppdrag ska 
därför göras. 

 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-06-08 
och miljönämndens presidieberedning 2022-06-13. 

 
Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna nedan formulerade förslag till tillägg i 
nämndens reglemente, avsnitt 1.1 Nämndens grunduppdrag 1, punkt 4: 
”Nämnden har ansvar för uppgifter i anslutning till lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter”  
 

Miljönämnden beslutar att för fastställande överlämna förslaget till 
kommunfullmäktige. 

 
Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 45 Dnr ADM-2022-00049 
 
Revidering av avgifter för tillstånd och tillsyn enligt lagen 
om tobaksfria nikotinprodukter 
 
Beslut 
1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
revidering av taxa samt de däri föreslagna avgifterna. 

2. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att miljönämnden 
årligen får besluta om att revidera de antagna avgifterna med den procentsatsen i 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per 1 oktober året innan. Avgifterna 
ska avrundas till närmaste hundratal.  

3. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att förslaget till 
revidering av taxa samt de däri föreslagna avgifterna ska träda i kraft den 1 
oktober 2022.  

 
Ärendet 
Under förutsättning att regeringen den 21 juni 2022 beslutar om införande av lag 
om tobaksfria nikotinprodukter, nedan förkortad LTN, träder den i kraft den 1 
augusti 2022 och därmed behöver taxan revideras för att omfatta även detta 
lagområde. Anmälningsplikt krävs samt redovisning av egenkontrollprogram för 
att få sälja dessa produkter från och med 1 augusti. Enligt kap § LTN får 
kommunen ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig 
försäljning.  
 
Enligt 8 kap. 1 § får kommunen ta ut avgift för prövningen av ansökan om 
försäljningstillstånd enligt de grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Enligt 
8 kap. 2 § LTLP får kommunen ta ut avgift för tillsyn av den som bedriver 
tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § och av den som bedriver 
anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 15 §.  
 
Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-06-08 
och miljönämndens presidieberedning 2022-06-13. 

 
Förslag till beslut 
1. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att godkänna förslaget till 
revidering av taxa samt de däri föreslagna avgifterna. 

2. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att miljönämnden 
årligen får besluta om att revidera de antagna avgifterna med den procentsatsen i 
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prisindex för kommunal verksamhet (PKV) per 1 oktober året innan. Avgifterna 
ska avrundas till närmaste hundratal.  

3. Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta att förslaget till
revidering av taxa samt de däri föreslagna avgifterna ska träda i kraft den 1
oktober 2022.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 

____________________ 
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Lokalen är från 1969 och även om processerna står i en betongkassun är golvet 
inte kontrollerat. 
Lokalen saknar dessutom takbelysning och arbete sker med hjälp av pannlampa. 
Detta gör att god översiktlig kontroll inte går att få. 

Att förvara stora mängder uttjänta processkemikaler i gamla okontrollerade kärl, i 
en gammal obesiktigad industrilokal år efter år, innebär risker för mark- och 
grnndvattenförorening. Aktuellt förslag till beslut innebär att 2 processbad av de 
15 som finns i Nickel- krom processen avlägsnas från lokalen och omhändertas på 
ett korrekt sätt. 

Kostnaden att oml1änderta aktuella kemikalier beror på vad de uttjänta baden 
innehåller för kemikalier samt i vilken koncentration, hur de kan fraktas och vart 
de körs. För att få en exakt prisuppgift måste prov på kemikalierna tas, något som 
en godkänd transportör gör inför transport. Kostnaden för att utföra kravet i 
beslutet har uppskattats av en avfalltransportör till 65 000kr. 

Vitets storlek är satt så att det ska vara billigare att utföra krävd åtgärd än att 
betala vitet. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på miljönämndens presidieberedning 2022-06-13. 

Förslag till beslut 
1. Mil' önämnden beslutar att förelä a

om följande: 
att senast 4 veckor efter det att beslutet vunnit laga kraft, tillse att behörig 
transportör oml1ändertar bad 2 ( uttjänt krom6-bad) och bad 5 (uttjänt 
nickelbad) i nickellinjen, se bilaga. 

Kravet är förenat med ett vite om 75 000kr. 

Föreläggandet är fattat med stöd av 26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (1998:808) 
och med hänvisning till 2 kap. 3 och 7 §§ samma lag. 

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
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MN § 47  Dnr 2022/53 
 
Information 

 
 
 

a) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Lena Palm och hälsoskyddsinspektör Rune 
Liljenberg informerar nämnden om kommande revidering av livsmedelstaxan 
och miljöbalkstaxan. 
 

b) Avdelningschef Eva Granath Henningsson informerar nämnden om 
beräkning av handläggningskostnad. 

 
c) Controller Maria Delebeck redovisar delårsrapporten för nämnden. 

 
d) Avdelningschef Eva Granath Henningsson informerar om faktorer och 

åtgärder som påverkar leverans och resultat i Hälsoskyddsgruppen. 
 

 
__________ 
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MN § 48 Dnr 2022/54 
 
Anmälningsärenden 

 
Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.  
 
Ärendet 
Följande handlingar anmäls till miljönämnden: 
1. Överklagande av Miljönämndens i Halmstads kommun beslut ang. att avsluta  

klagomålsärende avseende luktolägenhet från . 
Länsstyrelsen avslår överklagandet. 

2. Ansökan från  om tillstånd enligt miljöbalken för befintlig 
och tillkommande verksamhet med hantering av icke farligt avfall och farligt 
avfall på fastigheten  i Halmstads kommun 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av nämndsekreteraren på förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut vid överprövning hos Länsstyrelsen 
2. Deldom från Mark- och miljödomstolen 
 
Förslag till beslut 

  Miljönämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. 
 

Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
 
___________ 
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MN § 49 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 2022-05-10 till 2022-06-13 

2. Delegationsbeslut i alkohol- och tobaksärenden 2022-05-07 till 2022-06-10 

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

 
Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 
 
___________ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 




