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MN § 86 

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 § 87 

Godkännande av dagordning Dnr 2022/52 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna dagordningen. 

____________ 
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MN § 88 Dnr 2022-1855 

Tillsyn av enskilda avloppsanläggningar vid Öjasjön 

Beslut 
1. Bygg- och miljöförvaltningen ska bedriva tillsyn över samtliga enskilda
avloppsanläggningar vid Öjasjön. Krav på åtgärder ställs på anläggningar med
direkt utsläpp. Andra anläggningar som inte uppfyller dagens krav får dispens från
åtgärdskraven tills möjligheten för kommunal avloppsanslutning finns. Dagens
krav får dispens till år 2030.

Ärendet 
Bebyggelsen vid Öjasjön består av 46 fastigheter. Området är så kallat 
omvandlingsområde med sammanhängande fritidshus där omvandling mot 
permanentboende pågår. Området planeras att ha kommunal avloppsanslutning 
efter 2030. Bygg- och miljöförvaltningen bedriver idag tillsyn över enskilda 
avloppsanläggningar i detta område som ingår i Nissans avrinningsområde. Efter 
utförd tillsyn skall bristfälliga enskilda lösningar åtgärdas inom 18 månader. Detta 
betyder att en del fastighetsägare kommer tvingas att åtgärda sina enskilda avlopp 
samtidigt som möjligheten till kommunal avloppsanslutning kommer att finnas i 
framtiden. Vilket kan leda till dubbla kostnader/investeringar för fastighetsägare 
med bristfälliga avlopp. 

Miljönämnden anser att bygg- och miljöförvaltningen ska fortsätta bedriva tillsyn 
över enskilda avlopp i området enligt verksamhetsplanen men 
avloppsanläggningarna som inte uppfyller dagens krav ska få dispens från 
åtgärdskraven tills möjligheten till kommunal avloppsanslutning finns. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-10-12 
och 2022-11-09 samt nämndens presidieberedning 2022-10-17 och 2022-11-14. 

Förslag till beslut 
1. Bygg- och miljöförvaltningen ska bedriva tillsyn över samtliga enskilda
avloppsanläggningar vid Öjasjön. Krav på åtgärder ställs på anläggningar med
direkt utsläpp. Andra anläggningar som inte uppfyller dagens krav får dispens från
åtgärdskraven tills möjligheten för kommunal avloppsanslutning finns.

Beslutsgång 
Ordförande (M) yrkar på att ett tilläggsyrkande ”Dagens krav får dispens fram till 
år 2030” ska tillföras beslutet. 
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Ordförande (M) frågar om nämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag med 
sitt yrkande som tillägg till beslutet och finner att nämnden gör så. 

____________________ 
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MN § 89 Dnr 2022-4789 

Samrådsyttrande för detaljplan gällande Vindbryggan 3 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1 ”Yttrande – Samråd för
detaljplan gällande Vindbryggan 3”, daterad 2022-11-21.

Ärendet 
Planområdet är beläget i centrala Halmstad och ingår i Kvarteret Vindbryggan. 
Planområdet omfattar 1080,2 kvadratmeter. Huvudsyftet med detaljplanen är att 
möjliggöra utveckling av redan befintlig hotellverksamhet genom att en ny 
hotellbyggnad med cirka 70 hotellrum placeras  i den sydvästra delen av 
fastigheten.  

Bygg- och miljöförvaltningen gör följande bedömning: 

Planförslaget kan i allt väsentligt genomföras utan risk för att olägenheter för 
människors hälsa och miljön uppkommer.  

Dock behöver analyser och utredningar med anledning av de potentiellt 
förorenade områden som finns inom och i anslutning till planområdet göras och 
en bättre hantering av dagvatten från planområdet än avledning till spillvattennätet 
bör eftersträvas.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-11-09 
och miljönämndens presidieberedning 2022-11-14. 

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1 ”Yttrande – Samråd för
detaljplan gällande Vindbryggan 3”, daterad 2022-11-21.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 90 Dnr 2022-4952 

Samrådsyttrande för detaljplan gällande Harplinge 1:13 
m.fl.

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1 ”Yttrande – Samråd för
detaljplan gällande Harplinge 1:13 m.fl.”, daterad 2022-11-21.

Ärendet 
Planområdet är beläget cirka 15 kilometer nordväst om Halmstad centrum och 
cirka 500 meter söder om Harplinge centrum.. Huvudsyftet med detaljplanen är 
att möjliggöra en flexiblare användning för de tre fastigheterna planen omfattar. 
Planförslaget medger bostäder och centrumverksamhet för Harplinge 1:13 och 
Harplinge 5:49 samt bostäder för Harplinge 1:11. 

Bygg- och miljöförvaltningen gör följande bedömning: 

Planförslaget kan i allt väsentligt genomföras utan risk för att olägenheter för 
människors hälsa och miljön uppkommer. En upplysning om att planområdet 
ligger inom sekundär skyddszon för Harplinge-Dettans vattentäkt bör dock finnas 
med på plankartan. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-11-09 
och miljönämndens presidieberedning 2022-11-14. 

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1 ”Yttrande – Samråd för
detaljplan gällande Harplinge 1:13 m.fl.”, daterad 2022-11-21.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 91 Dnr 2022-5126 

Samrådsyttrande för detaljplan gällande Experten 8 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1 ”Yttrande – Samråd för
detaljplan gällande Experten 8”, daterad 2022-11-21.

Ärendet 
Planområdet omfattar fatstigeten Experten 8 och är beläget på Danströmsgatan i 
stadsdelen Mickedala centralt i Halmstads tätort. Huvudsyftet med detaljplanen är 
att bredda användningen på fastigheten genom att tillföra användningen skola (S) 
bredvid användningen bostad (B). Detta för att tillåta en mer flexibel användning 
av fastigheten och möjliggöra för nuvarande förskola att fortsatt bedriva sin 
verksamhet inom fastigheten. 

Bygg- och miljöförvaltningen gör följande bedömning: 

Bygg- och miljöförvaltningen har som princip inget att invända mot att mindre 
förskolor etableras och drivs i befintliga hus i bostadsområden. En förutsättning 
är dock att verksamheten anpassas till platsens förutsättningar och att lokalen är 
eller kan göras lämplig för ändamålet. Den aktuella byggnadens och fastighetens 
storlek gör att antalet barn som samtidigt kan tas emot vid verksamheten är 
begränsat.  

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-11-09 
och miljönämndens presidieberedning 2022-11-14. 

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att avge yttrande enligt bilaga 1 ”Yttrande – Samråd för
detaljplan gällande Experten 8”, daterad 2022-11-21.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 92 Dnr 2022-5150 

Indexuppräkning av miljönämndens taxor 2023 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att 

1. inte indexuppräkna avgiften för nämndens verksamhet enligt miljöbalken,
lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lag om
sprängämnesprekursorer samt strålskyddslagen inför år 2023.

2. fastställa timavgiften för nämndens verksamhet enligt livsmedelslagen och
lagen om animaliska biprodukter till 1434 kronor att gälla från och med
den 1 januari 2023.

3. fastställa att avgifter för nämndens verksamhet enligt alkohollagen, lagen
om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska justeras från och
med kalenderåret 2023 med 3,7 procent i enlighet med förändring i
prisindex för kommunal verksamhet.

Ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram ett prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som är avsett att användas av kommunerna som underlag vid 
beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. Enligt 
kommunfullmäktiges beslut kan miljönämnden årligen indexjustera sina taxor med 
SKR:s prisindex för kommunal verksamhet, som för 2022 är 3,7 procent 
(publicerat på SKR:s webbplats 2022-10-20).  

En taxeomräkning av miljönämndens taxor för verksamhet enligt miljöbalken, lag 
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lag om 
sprängämnesprekursorer samt strålskyddslagen har gjorts inför 2023. Eftersom 
taxeomräkning sker 2022 och utgångspunkt är 2022 års lönenivåer och beräknade 
kostnadsnivåer för 2023 ska inte PKV räknas upp inför 2023. 

För nämndens verksamhet enligt livsmedelslagen och lagen om animaliska 
biprodukter ska timavgiften höjas från 1 383 kronor till 1434 kronor, att gälla från 
och med den 1 januari 2023.  

För nämndens verksamhet inom alkohol, tobak, nikotinfria produkter och handel 
med vissa receptfria läkemedel indexuppräknas gällande avgifter för 2022 med 3,7 
procent, att gälla från och med den 1 januari 2023. Avgifterna i taxebilagorna till 
Taxa enligt alkohollagen samt Taxa enligt lag om tobak och liknande produkter, lag om 
tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel, avrundas till 
närmaste hundratal kronor.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-11-09 
och miljönämndens presidieberedning 2022-11-14. 

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att 

1. inte indexuppräkna avgiften för nämndens verksamhet enligt miljöbalken,
lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, lag om
sprängämnesprekursorer samt strålskyddslagen inför år 2023.

2. fastställa timavgiften för nämndens verksamhet enligt livsmedelslagen och
lagen om animaliska biprodukter till 1434 kronor att gälla från och med
den 1 januari 2023.

3. fastställa att avgifter för nämndens verksamhet enligt alkohollagen, lagen
om tobak och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter
samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel ska justeras från och
med kalenderåret 2023 med 3,7 procent i enlighet med förändring i
prisindex för kommunal verksamhet.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 93 Dnr 2022-5298 

Miljönämndens sammanträdesdagar 2023 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att fastslå föreslagna sammanträdesdagar för nämnden
under år 2023 enligt bilaga ”Miljönämndens sammanträdesdagar 2023” daterad
2022-11-04.

Ärendet 
I enlighet med kommunfullmäktiges reglemente och kommunallagen 6 kap 23 § 
ska varje nämnd på egen hand besluta om sina sammanträdesdagar.  

Miljönämndens sammanträden äger rum en gång i månaden mellan kl 09.00 – 
12.00 på måndagar, med undantag för juli månad. 

Miljönämndens tillståndsutskott som fattar beslut i avslagsärenden i enlighet med 
lag (2018:2088) om tobak och liknandeprodukter samt alkohollagen (2010:1622) 
sammanträder samma dag som nämndens sammanträde, måndagar kl 13.00-15.00 
en gång i månaden med undantag för juli månad. I januari 2023 väljs nya 
ledamöter till Miljönämndens tillståndsutskott och det nya tillståndstutskottets 
sammanträde sammankallas nästkommande månad, i februari 2023. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-11-09 
och miljönämndens presidieberedning 2022-11-14. 

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att fastslå föreslagna sammanträdesdagar för nämnden
under år 2023 enligt bilaga ”Miljönämndens sammanträdesdagar 2023” daterad
2022-11-04.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 94 Dnr 2022-00041 

Miljönämndens verksamhetsplan 2023 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för år 2023.

Ärendet 
Miljönämnden har att besluta om verksamhetsplan för år 2023. 

Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges beslut om planeringsdirektiv med 
budget 2022-2026 har förvaltningen utarbetat ett förslag till miljönämndens 
budget för år 2023. 

Ärendet lyfter även fram särskilt prioriterade mål och uppdrag. Övrig verksamhet 
ska utföras som tidigare, enligt gällande lagstiftning och övriga styrdokument.  

På miljönämndens sammanträde i januari månad 2023 kommer handlingen att 
kompletteras med förvaltningens verksamhetsplan, i vilken förvaltningen 
beskriver strategier för att uppfylla mål och genomföra uppdrag. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på nämndernas planeringsdag 2022-10-14 och därefter internt 
på bygg- och miljöförvaltningen.  

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till verksamhetsplan för år 2023.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 95 Dnr 2022/53 

Information 

a) Förvaltningschef Anders Thorén informerar om nämndernas
gemensamma avslutning och julbord.

b) Miljö- och hälsoskyddsinspektör Natasa Lakic informerar nämnden om ett
LOVA-finansierat projekt för kvalitetssäkring av nyanlagda små
avloppsanläggningar.

c) Enhetschef Susanne Carlson informerar nämnden om Industridirektivet,
även kallat IED-direktivet, och om förvaltningens tillsyn på berörda
anläggningar.

__________ 
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MN § 96 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 2022-11-18 till 2022-11-14

2. Delegationsbeslut i alkohol- och tobaksärenden 2022-10-15 till 2022-11-11

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

Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

___________ 
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