
Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-02-21  1(14) 

Plats och tid Sammanträdesrum K609, plan 6, Kungsgatan 12 
 

Beslutande 

21 februari 2022, kl 09:00-12:40 

Ledamöter 
Anna Fallkvist, (M), Ordförande         
Leif Grenlund, (S), 1:e vice ordförande 
Anne-Maria Smedberg, (M)  
Anna-Grethe Sörensen, (S) 
Victor Rundqvist, (C)  
Johan Josefsson, (-) § 9 Jäv, ersätts av Lennart Ohlin (M) 
Folke Alfredsson, (S) 
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MN § 6 

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 § 7 

Godkännande av dagordning Dnr 2022-52 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna dagordning.

____________ 
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MN § 8 Dnr 2021-3971 

Remiss – Granskningsversion på Kommunfullmäktiges 
riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifter) 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 2.

Ärendet 
Kommunstyrelsen har 2022-01-31 remitterat avseende Granskningsversion på 
Kommunfullmäktiges riktlinjer för avfallshantering (avfallsföreskrifter) till 
miljönämnden.  
Kommunstyrelsen vill att miljönämnden ska granska och yttra sig över 
avfallsföreskrifterna innan de fastställs. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-02-09 
och nämndens presidieberedning 2022-02-14. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelsen, 2022-02-21
2. Yttrande, 2022-02-21
3. Remissmissiv
4. KS beslut
5. Granskningsversion
6. Samrådsredogörelse
7. Meddelande

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 2.

Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

___________ 
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MN § 9 Dnr 2021-4567 

Föreläggande mot Stena recycling AB och Halmstads 
kommun att ta fram en provtagningsplan för utredning av 
PFAS-förorening i och nedströms Kistinge 
industriområde   
Beslut 
1. Miljönämnden förelägger Stena Recycling AB, org. nr: 16556132-1752, samt
Halmstads kommun, org. nr: 212000-1215 att var och en för sig eller tillsammans
(solidariskt), senast åtta veckor efter att beslutet vunnit laga kraft, till
miljönämnden redovisa en provtagningsplan för att utreda ursprung, utbredning
och spridning av den förorening med högfluorerade ämnen (PFAS) som
konstaterats av grundvatten, ytvatten och spillvatten, i och nedströms Kistinge
industriområde ner till Trönningeåns mynning och som finns beskriven i bilagda
ansvarsutredning daterad 2021-12-17 (dnr 2020-5288).

Beslutet omfattar inte analys av PFAS i punktutsläppen av dagvatten från Stena 
Recycling AB:s fragmenteringsanläggning och från Stena SNRC samt inte heller 
från EliaExpress anläggning vid Sadelvägen. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, med hänvisning till 2 kap 8 
§ miljöbalken och med hänvisning till 10 kap 2,4, 6 och 8 §§ miljöbalken i dess
lydelse före 1 augusti 2007.

Ärendet 
Vattendrag, grundvatten och spillvatten i och nedströms Kistinge industriområde 
är förorenade med högfluorerade ämnen (PFAS). Lokalt är halterna av några 
ämnen mycket höga i förhållande till aktuella  riktvärden. Ämnena är generellt 
mycket svårnedbrytbara och några är skadliga för människors hälsa och för 
miljön. Föroreningen kommer från olika typer av avfall som i mycket stor mängd 
lagras, återvinns eller deponeras i området samt från släckinsatser med PFAS-
baserade släckmedel i området. Bygg- och miljöförvaltningens ansvarsutredning 
visar att 13 bolag samt Halmstads kommun har bidragit till föroreningen, eller kan 
antas ha bidragit till den. De bedöms därmed ha ansvar att undersöka föro-
reningen och vid behov även åtgärda den i skälig omfattning. Ansvaret är 
solidariskt till dess någon av verksamhetsutövarna visat att denne bidragit så 
obetydligt till föroreningen att det inte ensamt motiverar åtgärder. Någon 
jämkning av ansvarets omfattning är inte aktuell i nuvarande undersökningsskede 
men kan bli aktuellt senare, om konkreta åtgärder blir aktuella. Bygg- och miljö-
förvaltningen föreslår att Stena Recycling AB och Halmstads kommun föreläggs 
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att, var och en för sig eller tillsammans (solidariskt), redovisa en provtagningsplan 
för att utreda ursprung, utbredning och spridning av PFAS-föroreningen. 
Utredningen ska sedan ligga till grund för riskbedömning, åtgärdsutredning, 
riskvärdering och vid behov åtgärder för att avhjälpa föroreningen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-02-09 
och nämndens presidieberedning 2022-02-14. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse, 2022-02-07
2. Ansvarsutredning 1.1 2021-12-17 (dnr 2020-5288) inkl. 7 bilagor
3. Stena Recycling AB yttrande över ansvarsutredning 1.0
4. Halmstads kommun (KS) yttrande över ansvarsutredning 1.0
5. Halmstads kommun (KS) beslut samverkansgrupp

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden förelägger Stena Recycling AB, org. nr: 16556132-1752, samt
Halmstads kommun, org. nr: 212000-1215 att var och en för sig eller tillsammans
(solidariskt), senast åtta veckor efter att beslutet vunnit laga kraft, till
miljönämnden redovisa en provtagningsplan för att utreda ursprung, utbredning
och spridning av den förorening med högfluorerade ämnen (PFAS) som
konstaterats av grundvatten, ytvatten och spillvatten, i och nedströms Kistinge
industriområde ner till Trönningeåns mynning och som finns beskriven i bilagda
ansvarsutredning daterad 2021-12-17 (dnr 2020-5288).

Beslutet omfattar inte analys av PFAS i punktutsläppen av dagvatten från Stena 
Recycling AB:s fragmenteringsanläggning och från Stena SNRC samt inte heller 
från EliaExpress anläggning vid Sadelvägen. 

Beslutet är fattat med stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, med hänvisning till 2 kap 8 
§ miljöbalken och med hänvisning till 10 kap 2,4, 6 och 8 §§ miljöbalken i dess
lydelse före 1 augusti 2007.

Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

Jäv 
Johan Josefsson (-) anmäler jäv och deltar inte i beslutet av ärendet. 

___________ 
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MN § 10 Dnr 2022-696 

Remiss – Samråd för detaljplan gällande ny bro vid 
Slottsmöllan, del av Halmstad 9:14 och 10:25 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1 ”Yttrande – Samråd för 
detaljplan gällande ny bro vid Slottsmöllan, del av Halmstad 9:14 och 10:25” 
daterad 2022-02-21, med tillägg att nämnden förutsätter att man får yttra sig om 
en kommande (MKB) miljökonsekvensbeskrivning innan beslut tages om 
planförslaget.

Ärendet 
Ärendet har översänts av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för 
miljönämndens yttrande.  

Planområdet är beläget vid Slottsmöllan cirka 1,5 kilometer norr om Halmstad 
centrum. Planförslaget innebär dels att en bro för bil- gång- och cykeltrafik  kan 
tillskapas, dels en möjlighet att utveckla miljön kring det så kallade 
ladugårdsområdet vid Slottsmöllan med verksamheter och bostäder. 

Bygg och miljöförvaltningen gör följande bedömning: 
Ett genomförande av detaljplanen kommer att innebära att trafikflödena ökar 
såväl inom planområdet som på de vägar som ansluter till planområdet. Som en 
följd av detta kommer bullernivåerna vid bostäder och skolmiljöer längs vägarna 
att öka. Effekterna och konsekvenserna av de ökade bullernivåerna och vilka 
skyddsåtgärder som behövs för att förebygga att olägenheter för människors hälsa 
uppkommer har endast delvis utretts i planarbetet. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer därför att en komplettering av 
bullerutredningen behöver göras för att klarlägga bullerförhållandena och behovet 
av åtgärder inom följande områden: 

• De vägar som ansluter till planområdet,
• de nya bostäderna vid Sperlingsholmsvägen,
• den befintliga fastigheten för skol-/förskoleverksamhet vid

tegelbruksområdet, och
• Frennarps förskola
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Vidare bör de bullerskyddsåtgärder som behövs för att erhålla en god ljudmiljö 
vid befintliga och planerade bostäder, skolor och förskolor ska säkerställas genom 
bestämmelser på plankartan. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-02-09 
och nämndens presidieberedning 2022-02-14. 

Beslutsunderlag 
1. Tjänsteskrivelse
2. Yttrande, 2021-04-26
3. Planbeskrivning
4. Plankarta
5. Illustration
6. Undersökning av betydande miljöpåverkan
7. Bullerutredning
8. Bullerutredning, bilagor
9. Naturvärdesinventering

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1 ”Yttrande – Samråd

för detaljplan gällande ny bro vid Slottsmöllan, del av Halmstad 9:14 och
10:25” daterad 2022-02-21.

Yrkanden 
Leif Grenlund (S) yrkar på följande tillägg i beslutet: 
att nämnden förutsätter att man får yttra sig om en kommande (MKB) 
miljökonsekvensbeskrivning innan beslut tages om planförslaget. 

Beslutsgång 
Ordförande (M) frågar om nämnden bifaller Leif Grenlunds (S) tilläggsyrkande. 
Ordförande (M) finner att nämnden bifaller tilläggsyrkandet. 

Miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag med Leif Grenlunds (S) 
tilläggsyrkande. 

___________ 
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MN § 11 Dnr 2022-696 

Verksamhetsberättelse och bokslut 2021 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse och bokslut 2021 enligt bilaga 1.

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen rapporterar att verksamheten trots pågående  
pandemi till största del har genomförs enligt fastställd verksamhetsplan 2021. 

Byggnadsnämnden har i stor utsträckning bidragit till att uppfylla 
kommunfullmäktiges mål. Majoriteten av målindikatorerna uppfylls helt under 
året medan ett antal indikatorer ej uppfyllts.  

Förvaltningen har fortsatt utfört sitt tilldelade uppdrag i mars månad 2020 enligt 
den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen. I uppdraget 
ingår att kontrollera trängsel på serveringsställen och förelägga 
verksamhetsutövarna åtgärder för minskad smittspridning. 

Flertalet medarbetare har under året arbetat hemifrån för att undvika 
smittspridning. 

Det samlade ekonomiska resultatet för 2021 är ca 3,6 Mkr sämre än föregående år. 
Intäkterna har ökat med ca 4,1 Mkr och utgifterna har utökat med ca 6,3 mkr 

Intäkter från 2020 samt KS tillkommande anslag från kommunstyrelsen har 
bidragit till redovisat resultat. 

Ett fortsatt arbete måste med nödvändighet bedrivas för att sänka kostnaderna 
och höja intäkterna. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-02-09 
och nämndens presidieberedning 2022-02-14. 

Beslutsunderlag 
1. Verksamhetsberättelse 2021 (T3)
2. Årsrapport 2021 – presentation till nämnderna
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Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens förslag till
verksamhetsberättelse och bokslut 2021 enligt bilaga 1.

Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt förvaltningens förslag. 

___________ 
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MN § 12 Dnr 2022-53 

Information 

a) Controller Maria Delebeck och HR-ansvarig Ulrika Ståhl informerar om
förvaltningens verksamhetsplan 2022.

b) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Oleg Datsishin informerar nämnden om
avloppsenhetens operativa arbete och besvarar nämndens frågor om
inkommen handling gällande enskilda avlopp.

c) Bygglovhandläggare Joakim Wiklund informerar nämnden om sitt arbete med
företagsrådgivning och förvaltningens samarbete med Företagsservice hos
Halmstad Direkt tillsammans med näringslivsutvecklare Ann Andersson från
Halmstad Direkt. Ärendet utgår och kommer att återkomma till
nästkommande nämndssammanträde.

__________ 
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MN § 13 Dnr 2022-54 

Anmälningsärenden 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet 
  Följande handlingar anmäls till miljönämnden: 

1. Beslut vid överprövning hos Länsstyrelsen. Överklagan av avgiftsbeslut.
2. Beslut vid överprövning hos Länsstyrelsen. Överklagan av tillstånd till

enskild avloppsanläggning.
3. Beslut vid överprövning hos Länsstyrelsen. Överklagan av förbud för

utsläpp av avloppsvatten.
4. Beslut om utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen. Ansökan om

utdömande av vite för ej åtgärdad avloppsanläggning.
5. Beslut vid överprövning hos Länsstyrelsen. Överklagan av förbud för

utsläpp av avloppsvatten.
6. Beslut vid överprövning hos Förvaltningsrätten. Överklagande av

föreläggande om att mäta radon i flerbostadshus.

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av nämndsekreteraren på förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. Beslut vid överprövning hos Länsstyrelsen
2. Beslut vid överprövning hos Länsstyrelsen
3. Beslut vid överprövning hos Länsstyrelsen
4. Beslut om utdömande av vite hos Mark- och miljödomstolen
5. Beslut vid överprövning hos Länsstyrelsen
6. Beslut vid överprövning hos Förvaltningsrätten

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

___________ 
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MN § 14 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 och genom ordförandebeslut. 

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 2021-12-07 till 2022-02-14

2. Delegationsbeslut i alkohol- och tobaksärenden 2022-01-15 till 2022-02-10

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

Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

___________ 
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