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Justerandes sign 
 
 
 

  Utdragsbestyrkande 
 
 
 

 

 
 

 
MN § 57 
 
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 § 58 

Godkännande av dagordning Dnr 2022/52 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att godkänna dagordningen. 
____________ 
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MN § 59 Dnr 2022-00032 

Delårsbokslut tertial 2, 2022 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut tertial 2 för 2022
enligt bilagd dokumentation och lämnad information.

Ärendet 
Förvaltningen rapporterar att förvaltningens verksamhet under årets första åtta 
månader har genomförts enligt beslutad verksamhetsplan med uttalade 
målsättningar att: 

• möta de politiska målen och uppdragen med en kostnadseffektiv
verksamhet.

• möta ökande krav på kvalitet och kundförväntningar,

• bidra till stadens utveckling genom kommuncentrala målsättningar,

• behålla befintliga och attrahera nya medarbetare

• ha en hög kostnadsmedvetenhet.

Delårsbokslutet visar sammantaget en positiv trend sett till förvaltningens 
grunduppdrag, bland annat har handläggningstiderna reducerats och servicen ökat. 

Bokslutet visar även på intäkter i nivå med föregående år men inte tillräckligt i 
relation till de ökade lönekostnaderna. 

Av delårsbokslutet framgår vidare att samtliga taxefinansierade verksamheter har 
svårigheter, till stor del beroende på följdverkningar av omvärldsläget, med att 
uppnå den täckningsgrad som krävs för att undvika ett underskott gentemot 
budget. Ett arbete med tidsredovisning och översyn av taxor inom 
miljöverksamheten pågår för närvarande men att få till stånd en ändamålsenlig 
verksamhet med en ekonomi i balans ställer krav på ett flertal åtgärder under en 
följd av år. 

Vid september månads möte redogör förvaltningschef och controller för nuläget 
samt för utfallet av genomförda insatser avsedda att leda i riktning mot målen. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-09-14 
och miljönämndens presidieberedning 2022-09-19. 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
Miljönämnden 2022-09-26 6(23) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna upprättat delårsbokslut tertial 2 för 2022
enligt bilagd dokumentation och lämnad information.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 60 Dnr 2022-00033 

Genomlysning av bygg- och miljöförvaltningens ekonomi 

Beslut 
1. Miljönämnden godkänner innehållet i upprättad genomlysning av Bygg- och
miljöförvaltningens ekonomi och att överlämna den till Kommunstyrelsen.

Ärendet 
Genomlysningen redovisar pågående och föreslagna åtgärder för att i 
verksamheten reducera kostnader, uppnå synergieffekter samt öka 
självfinansieringsgraden inom myndighetsutövningen. Genomlysningen redogör 
även för de främst organisatoriska och ekonomiska faktorer över tid sedan 
förvaltningens bildande, som medfört ett underskott i förvaltningens underskott 
gentemot planeringsdirektiv med budget. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-09-14 
och miljönämndens presidieberedning 2022-09-19. 

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden godkänner innehållet i upprättad genomlysning av Bygg- och
miljöförvaltningens ekonomi och att överlämna den till Kommunstyrelsen.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 61 Dnr 2022-4197 

Ny timavgift för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till ny 
timavgift inom miljöbalken område och föreslår kommunfullmäktige att 

1. timavgiften för år 2023 ska vara 1350 kr per timme plus justering med
procentsats för PKV som gäller för 2022 som publiceras på Sverige
Kommuner och Regioners webbplats i oktober månad.

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har genomfört en beräkning av 
handläggningskostnad per timme för Miljönämndens arbete med prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område. Beräkningen har genomförts med hjälp av 
underlag framtaget av Sveriges kommuner och regioner (SKR).  Med faktiska 
uppgifter för lönekostnader och övriga kostnader som bas har självkostnadspriset 
för verksamheten år 2023 beräknats till 1350 kr per timme plus justering med 
procentsats för PKV som gäller för 2022 som publiceras på Sverige Kommuner 
och Regioners webbplats i oktober månad. Den indexuppräkning som har gjorts 
enligt PKV varje år har inte varit tillräcklig för att möta de senaste årens ökade 
utgifter. Den föreslagna timavgiftshöjningen beror på kostnadsökningar för 
lokaler, ökade kostnader på grund av sammanslagningen till bygg- och 
miljöförvaltningen, ökade IT-kostnader samt att snittlönerna har ökat. Dessa 
kostnadsökningar har förvaltningen tidigare inte uppmärksammat utan de 
framkom i den ekonomiska genomlysning som genomförts under våren 2022. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-09-14 
och miljönämndens presidieberedning 2022-09-19. 

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till ny 
timavgift inom miljöbalken område och föreslår kommunfullmäktige att 

1. timavgiften för år 2023 ska vara 1350 kr per timme plus justering med
procentsats för PKV som gäller för 2022 som publiceras på Sverige
Kommuner och Regioners webbplats i oktober månad.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 62 Dnr 2020-1745 

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till reviderad 
taxa för miljöbalken och föreslår kommunfullmäktige att 

1. fastställa förslaget till taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken,
beslutsunderlag 2-4, att gälla från den 1 januari 2023

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av gällande 
taxa för miljöbalken. Den nya taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Revideringen innebär framför allt klarspråksändringar av taxetext och bilagor för 
ökad läsbarhet och förståelse. Nuvarande taxebilagorna 2, 3 och bilagan för 
sporadisk tillsyn slås samman. Beslut om ny självkostnadsberäkning av timtaxan 
hanteras i ett separat nämndsärende. Med stöd av en ny självkostnadsberäkning 
föreslås timtaxan justeras från 1144 kronor per timme (år 2022) till 1350 kr per 
timme plus justering med procentsats för PKV som gäller för 2022 som 
publiceras på Sverige Kommuner och Regioners webbplats i oktober månad, för 
år 2023. 

Målet är att de verksamheter och kommuninvånare som berörs av miljönämndens 
verksamhet lättare ska kunna ta till sig innehållet i taxan. Förändrat avgiftsuttag 
föreslås endast för några fåtal branscher, varav det för endast en bransch, de stora 
bostadsfastighetsägarna, kommer införas fast årlig avgift. 

Beslut om reviderad taxa medför små förändrade kostnader för de kommunala 
verksamheterna. Handläggningsavgiften för anmälan av skol- och 
fritidsverksamhet föreslås höjas från 12 till 15 timmar. 

För en effektiv ajourhållning av taxan föreslår förvaltningen att 
kommunfullmäktige delegerar rätten till miljönämnden att besluta om mindre 
ändringar av taxan som föranleds av lagändringar (eller klarspråksändringar). 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-09-14 
och miljönämndens presidieberedning 2022-09-19. 

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till reviderad 
taxa för miljöbalken och föreslår kommunfullmäktige att 
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1. fastställa förslaget till taxa för nämndens verksamhet enligt miljöbalken,
beslutsunderlag 2-4, att gälla från den 1 januari 2023

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 63 Dnr 2022-4042 

Revidering av taxa för tillsyn enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till reviderad 
taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och 
föreslår kommunfullmäktige att 

1. fastställa förslaget till taxa för nämndens verksamhet enligt lagen om
skydd mot internationella hot mot människors hälsa, beslutsunderlag 3, att
gälla från den 1 januari 2023

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av gällande 
taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. Den nya 
taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Revideringen innebär klarspråksändringar av taxetext för ökad läsbarhet och 
förståelse. Beslut om ny självkostnadsberäkning av timtaxan hanteras i ett separat 
nämndsärende. Med stöd av en ny självkostnadsberäkning föreslås timtaxan 
justeras från 1144 kronor per timme (år 2022) till 1350 kr per timme plus justering 
med procentsats för PKV som gäller för 2022 som publiceras på Sverige 
Kommuner och Regioners webbplats i oktober månad, för år 2023. 

Målet är att de verksamheter och kommuninvånare som berörs av miljönämndens 
verksamhet lättare ska kunna ta till sig innehållet i taxan. Revideringen innebär 
ingen förändring i de avgifter som tas ut för handläggning och tillsyn. 

För en effektiv ajourhållning av taxan föreslår förvaltningen att 
kommunfullmäktige delegerar rätten till miljönämnden att besluta om mindre 
ändringar av taxan som föranleds av lagändringar (eller klarspråksändringar). 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-09-14 
och miljönämndens presidieberedning 2022-09-19. 

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till reviderad 
taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och 
föreslår kommunfullmäktige att 
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1. fastställa förslaget till taxa för nämndens verksamhet enligt lagen om skydd
mot internationella hot mot människors hälsa, beslutsunderlag 3, att gälla från
den 1 januari 2023

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 64 Dnr 2022-3705 

Revidering av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till reviderad 
taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen och föreslår kommunfullmäktige att 

1. fastställa förslaget till taxa för nämndens verksamhet avseende tillsyn
enligt strålskyddslagen, beslutsunderlag 3, att gälla från den 1 januari 2023

Ärendet 
Bygg- och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till revidering av gällande 
taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen. Den nya taxan föreslås träda i kraft den 1 
januari 2023. 

Revideringen innebär klarspråksändringar av taxetext för ökad läsbarhet och 
förståelse. Beslut om ny självkostnadsberäkning av timtaxan hanteras i ett separat 
nämndsärende. Med stöd av en ny självkostnadsberäkning föreslås timtaxan 
justeras från 1144 kronor per timme (år 2022) till 1350 kr per timme plus justering 
med procentsats för PKV som gäller för 2022 som publiceras på Sverige 
Kommuner och Regioners webbplats i oktober månad, för år 2023. 

Målet är att de verksamheter och kommuninvånare som berörs av miljönämndens 
verksamhet lättare ska kunna ta till sig innehållet i taxan. Revideringen innebär 
ingen förändring i de avgifter som tas ut för handläggning och tillsyn. 

För en effektiv ajourhållning av taxan föreslår förvaltningen att 
kommunfullmäktige delegerar rätten till miljönämnden att besluta om mindre 
ändringar av taxan som föranleds av lagändringar (eller klarspråksändringar). 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-09-14 
och miljönämndens presidieberedning 2022-09-19. 

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till reviderad 
taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen och föreslår kommunfullmäktige att 

1. fastställa förslaget till taxa för nämndens verksamhet avseende tillsyn
enligt strålskyddslagen, beslutsunderlag 3, att gälla från den 1 januari 2023

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 65 Dnr 2022-3109 

Ny taxa för kontroll enligt livsmedelslagen 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till ny taxa 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen och 
föreslår kommunfullmäktige att 

1. fastställa förslaget till taxa för nämndens verksamhet för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen, bilaga 2, att gälla
från den 1 januari 2023

Ärendet 
Bygg och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för offentlig 
kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen, eftersom 
livsmedelslagen 2006:804 har ändrats och en ny förordning, 2021:176, avgifter för 
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, har börjat gälla. 
Den nya taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

De som berörs av den nya taxan är de aktörer vars verksamhet är föremål för 
nämndens offentliga kontroll och sådan annan offentlig verksamhet som hänger 
samman med kontrollen. Med aktör avses varje livsmedelsföretagare eller annan 
verksamhetsutövare som åläggs ansvar och skyldigheter enligt livsmedelslagen. 

Den nya taxan innebär att årlig förskottsbetalning tas bort och att det istället 
införs efterhandsdebitering för faktisk nedlagd kontrolltid.  

I förslaget till taxan finns endast en timavgift, vilket innebär att samma timavgift 
tas ut för planerad offentlig kontroll som för kontroll som ursprungligen inte var 
planerad och för annan offentlig verksamhet enligt lagstiftningen.  

För att få taxan mer läsvänlig har taxans struktur omarbetats, språket har 
förenklats och särskilda bestämmelser om avgifter har förtydligats. 

För en effektiv ajourhållning av taxan föreslår förvaltningen att 
kommunfullmäktige delegerar rätten till miljönämnden att besluta om mindre 
ändringar av taxan som föranleds av lagändringar. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-09-14 
och miljönämndens presidieberedning 2022-09-19. 
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Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till ny taxa 
för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen och 
föreslår kommunfullmäktige att 

1. fastställa förslaget till taxa för nämndens verksamhet för offentlig kontroll
och annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen, bilaga 2, att gälla
från den 1 januari 2023

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 66 Dnr 2022-3110 

Ny taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 
(ABP) 

Beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till ny taxa 
för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (ABP) och föreslår 
kommunfullmäktige att 

1. fastställa förslaget till taxa för nämndens verksamhet av offentlig kontroll
av animaliska biprodukter, bilaga 2, att gälla från den 1 januari 2023

Ärendet 
Bygg och miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag till ny taxa för offentlig 
kontroll av animaliska biprodukter, (ABP), eftersom lag (2006:805) om foder och 
animaliska biprodukter samt förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig 
kontroll av foder och animaliska biprodukter har ändrats. 
Den nya taxan föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

De som berörs av den nya taxan är företagare som befattar sig med animaliska 
biprodukter eller därav framställda produkter, vilkas verksamheter är föremål för 
nämndens kontroll. 

Förslaget till taxan är uppdaterad i enlighet med de nya begrepp som finns i den 
ändrade lagstiftningen. 

Den nya taxan innebär att årlig förskottsbetalning tas bort och att 
efterhandsdebitering för faktisk nedlagd kontrolltid införs istället. I förslaget till 
taxan finns endast en timavgift, vilket innebär att samma timavgift tas ut för 
planerad offentlig kontroll som för kontroll som ursprungligen inte var planerad 
(tidigare extra offentlig kontroll). Möjlighet finns också att ta ut avgift för 
befogade klagomål och annan offentlig verksamhet som följer av lagstiftningen.  

Kostnaderna för verksamhetsutövare som omfattas av kontrollen bedöms ej 
påverkas i någon större utsträckning av förslaget till den nya taxan.  

För att få taxan mer läsvänlig har taxans struktur omarbetats, språket har 
förenklats och flera stycken och uttryck till de olika avgiftspunkterna är 
förtydligade. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-09-14 
och miljönämndens presidieberedning 2022-09-19. 
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Miljönämnden 2022-09-26 17(23) 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

Förslag till beslut 
Miljönämnden beslutar att till kommunfullmäktige översända förslag till ny taxa 
för offentlig kontroll av animaliska biprodukter (ABP) och föreslår 
kommunfullmäktige att 

1. fastställa förslaget till taxa för nämndens verksamhet av offentlig kontroll
av animaliska biprodukter, bilaga 2, att gälla från den 1 januari 2023

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 



Halmstads kommun 
Sammanträdesprotokoll 

Sammanträdesdatum Sida 
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MN § 67 Dnr 2022-3929 

Yttrande över Plan för kontroll av luftkvalitet 2023-2024 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna Yttrande – Plan för kontroll av luftkvalitet
2023- 2024, daterat 2022-09-12.

Ärendet 
Kommunstyrelsen har remitterat Plan för kontroll av luftkvalitet 2023-2024 till 
miljönämnden. Kommunledningsförvaltningen vill ha synpunkter på vad planen 
betyder för nämndens verksamhetsområde och för Halmstads kommun i övrigt. 
Planen utgör den kontrollstrategi som kommunen är skyldig att ha, enligt 
Luftkvalitetsförordningen. Kontrollen kan göras genom mätning, beräkning eller 
skattning beroende på kommunens storlek och nivån av respektive luftförorening. 
Den remitterade planen innebär att kontinuerliga mätningar av kvävedioxid och 
partiklar fortsätter i gaturummet på Viktoriagatan som tidigare, medan övriga 
luftföroreningar även fortsatt kontrolleras genom objektiv skattning. Bygg- och 
miljöförvaltningen delar kommunledningens uppfattning att kontroll av luft-
föroreningar bör fortsätta på detta sätt. Halten av partiklar (PM10) ligger 
fortfarande lite över miljömålets riktvärden och tycks inte minska. Halten av 
kvävedioxid har däremot minskat tydligt, ner under miljömålet riktvärden, men 
mätningar bör ändå fortsätta några år till för att bekräfta att den positiva 
förändringen är stabil. Mätningarna behövs också för information till allmänheten 
och andra aktörer i samhället. Miljönämnden föreslås yttra att remitterad plan för 
kontroll av luftkvalitet är tillräcklig som underlag för miljönämndens verksamhet, 
för kommunens samhällsplanering och för information till allmänheten och andra 
samhällsaktörer. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-09-14 
och miljönämndens presidieberedning 2022-09-19. 

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna Yttrande – Plan för kontroll av luftkvalitet
2023- 2024, daterat 2022-09-12.

Beslutsgång 
Miljönämndens beslutar enligt förvaltningens förslag. 
____________________ 
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MN § 68 Dnr 2022-4071 

Yttrande över samråd för detaljplan gällande Katten 18 
m.fl.

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna Yttrande – Samråd för detaljplan gällande

Katten 18 m.fl., daterad 2022-09-26 med Leif Grenlunds (S) tilläggsyrkande:

”Miljönämnden har en önskan att i samband med byggnation att det förbereds
eller genomförs installation av solpaneler på taken och att laddning av elbilar i
garageutrymmena beaktas.”

Ärendet 
Ärendet har översänts av kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott för 
miljönämndens yttrande. 

Planområdet är beläget mellan Nässjögatan och Bryngelhusgatan, cirka 500 meter 
öster om Stora torg i Halmstad. Området är cirka 1,4 hektar stort. Detaljplanens 
syfte är att möjliggöra en utveckling av kvarteret genom uppförande av nya 
bostäder. Beroende på hur lägenhetsfördelningen kommer att se ut motsvarar 
detta ett tillskott på 190-255 bostäder. 

Planområdet påverkas av närheten till järnvägen och förutsätter beroende på 
avstånd, att bulleråtgärder och säkerhetshöjande åtgärder i byggnaderna 
genomförs för att bullerstörningar och olycksrisker förknippade med bebyggelse 
nära järnväg ska minimeras. 

Förslaget till detaljplan innehåller ett flertal utformnings- och skyddsbestämmelser 
för att reducera risk och förebygga störningar i form av trafikbuller och 
vibrationer. För förorenad mark finns en bestämmelse som reglerar att 
startbesked inte får ges för bygglov förrän markens lämplighet för bebyggelse har 
säkerhetsställts genom att föroreningar i mark och byggnader har avhjälpts eller 
skydds- och säkerhetsåtgärder har kommit till stånd. 

Bygg- och miljöförvaltningen gör följande bedömning 

Miljönämnden bedömer att planförslaget kan genomföras utan risk för att 
olägenheter för människors hälsa och miljön uppkommer. Detta förutsätter dock 
att ändamålsenliga åtgärder vidtas när det gäller omgivningsbuller, vibrationer, 
förorenad mark och riskfrågor samt att detta regleras genom bestämmelser på 
plankartan. När det gäller vibrationer, förorenad mark och riskfrågor bedömer 
bygg- och miljöförvaltningen att de åtgärder och bestämmelser som finns i 
förslaget till detaljplan är godtagbara. När det gäller buller behöver 
planbestämmelserna om utformning av bostäder och uteplatser utvecklas och 
preciseras.  
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Ärendets beredning 
Ärendet har beretts på bygg- och miljöförvaltningens ärendeberedning 2022-09-14 
och miljönämndens presidieberedning 2022-09-19. 

Förslag till beslut 
1. Miljönämnden beslutar att godkänna Yttrande – Samråd för detaljplan gällande

Katten 18 m.fl., daterad 2022-09-26.

Yrkanden 
Leif Grenlund (S) yrkar på följande tillägg till yttrandet: 

”Miljönämnden har en önskan att i samband med byggnation att det förbereds 
eller genomförs installation av solpaneler på taken och att laddning av elbilar i 
garageutrymmena beaktas.” 

Beslutsgång 
Miljönämndens ordförande (M) ställer frågan om nämnden kan anta det liggande 
förslaget till yttrande och finner att nämnden gör så. 

Ordförande (M) finner att nämnden bifaller Leif Grenlunds (S) tilläggsyrkande. 
____________________ 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande 

MN § 69 Dnr 2022/53 

Information 

a) Förvaltningschef Anders Thorén informerar nämnden att Förvaltningschefens
vidaredelegation vidaredelegerats.

b) Förvaltningschef Anders Thorén informerar nämnden angående
Försvarsmaktens skrivelse om prioriteringar. Försvarsmakten uppger att
de kommer att svara på förhandsbesked och att de beräknar vara ikapp
med sin organisation och svara på alla remisser från och med andra
kvartalet 2023.

__________ 
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MN § 70 Dnr 2022/54 

Anmälningsärenden 

Beslut 
1. Miljönämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna.

Ärendet 
Följande handlingar anmäls till miljönämnden: 
1. 2021-4967 - Länsstyrelsen avslår överklagandet av MNs beslut att avsluta

ärendet utan ytterligare handläggning
2. 2021-4567 – Ordförandebeslut: Förtydligande av undersökningsområde samt

vidhållande att bolaget ska undersöka hela området.

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts av nämndsekreteraren på förvaltningen. 

Beslutsunderlag 
1. 2021-4967 - Beslut från Länsstyrelsen
2. 2021 - 4567 – Ordförandebeslut

Förslag till beslut 
  Miljönämnden beslutar att lägga anmälningarna till handlingarna. 

Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

___________ 
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MN § 71 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 2022-08-23 till 2022-09-19

2. Delegationsbeslut i alkohol- och tobaksärenden 2022-08-20 till 2022-09-16

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

Beslutsgång 
Miljönämnden beslutar enligt föreliggande förslag. 

___________ 
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