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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  12 Dnr 2021-46 

Intern redovisning - förvaltningen redovisar 
Västerport, tunnelbygget, hamnen och kv. 
Renen 
Beslut  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. notera förvaltningschef Anders Berghs information i protokollet.  

 
Beskrivning av ärendet  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 16 mars 2020 § 25 om en 
stående punkt på dagordningen i början av nämndens sammanträde med 
en kort information om Västerport, tunnelbygget, hamnen och kv. Renen.  

 
Beslutsunderlag  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 12, beslut:  
1.  notera förvaltningschefs Anders Berghs information i protokollet.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-03-29 3 

 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  13 Dnr 2021-43 

Meddelanden, information och rapporter från 
nämndens ledamöter och ersättare 
Beslut  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. ärendet utgår.    

 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 4 februari 2019 § 7 att 
nämndens ledamöter och ersättare kontinuerligt ska redovisa från 
kurser/konferenser och uppdrag som man deltagit i som representant för 
nämnden. 

 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 13, beslut:  
1.  ärendet utgår.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  14 Dnr 2021-44 

Information om inbjudningar till 
kurser/konferenser 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
 
1. ärendet utgår.   

 
Beskrivning av ärendet 
 
Ordförande Karl-Gunnar Svensson (KD) informerar om det har inkommit 
några inbjudningar till kurser/konferenser som vänder sig till nämndens 
ledamöter/ersättare.  

 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 14, beslut:  
1. ärendet utgår.     
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  15 Dnr 2021-45 

Delegeringsbeslut 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
 
1. notera redovisningen av delegeringsbeslut. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
tjänstemän enligt en av miljö- och hälsoskyddsnämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat en förteckning över 
delegeringsbeslut för den 1 januari – 28 februari 2021. 

 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 15, beslut:  
1. notera redovisningen av delegeringsbeslut.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  16 Dnr 2021-46 

Intern redovisning – förvaltningen redovisar 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar  
 
1. notera förvaltningschef Anders Berghs information om diskussion med 

LRF samt träff med kommunala miljöchefer 
2. notera presentationen av miljö- och hälsoskyddsinspektör  

Julia Andersson och Susanna Hansson 
3. notera Anders Berghs redovisning av arbetsutskottets utvalda 

delegeringsbeslut i protokollet.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddschef Anders Bergh ges möjlighet att under denna 
punkt informera nämnden i olika frågor. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 21 januari 2019 § 5 som ett 
led i nämndens interna kontroll att arbetsutskottet på sina sammanträden 
ska välja ut tre delegeringsbeslut som miljö- och hälsoskyddschefen ska 
redovisa på nästkommande nämndsammanträde. 

 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 16, beslut: 
1. notera förvaltningschef Anders Berghs information om diskussion med 

LRF  
2. notera i protokollet att miljö- och hälsoskyddsinspektör  

Julia Andersson och Susanna Hansson presenterar sig vid nämndens 
nästa sammanträde  

3. uppdra åt Anders Bergh att på nästa nämndsammanträde redovisa 
följande av arbetsutskottet utvalda delegeringsbeslut: 

a. 2021-27, Dnr 2020-3859, Remiss – Länsstyrelsen, Ringhals 
Kärnkraftverk  

b. 2021-105, Dnr 2021-256, Klassning av 
anläggning/verksamhet, Rullstensbackens servicebostad 

c. 2021-138, Dnr 2021-179, Anmälan om avhjälpandeåtgärd för 
förorening, Södra Wood Värö  

d. 2021-204, Dnr 2020-3826, Remiss miljöfarlig verksamhet, 
Södra Wood Värö 

e. 2021-15, Dnr 2020-3729, Miljösanktionsavgift, Dagvatten 
anläggningar centrala Varberg  

f. 2021-24, Dnr 2021-64, Åtgärdskrav enskilt avlopp – förbud, 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  17 Dnr 2021-46 

Intern redovisning - förvaltningen redovisar 
verksamhetsteman  
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar  
 
1. notera förvaltningens information om arbetet med enskilda avlopp.   

 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 29 april 2019 § 40 att 
förvaltningen vid fyra tillfällen under året ges möjlighet att på nämndens 
sammanträde informera om olika teman inom verksamheten på 
förvaltningen. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  18 Dnr 2021-47 

Meddelanden, information om beslut 
 
 
Kommunfullmäktige har översänt protokollsutdrag  
     
 
§ 6 – Riktlinje för styrdokument, med tillhörande bilagor.  
 
§ 20 – Begäran om entledigande samt fyllnadsval av ledamot och ersättare i 
miljö- och hälsoskyddsnämnden.  
 
§ 22 – Förändring av taxor och avgifter i samband med pandemin covid-19. 
 
§ 26 – Lönepolicy och riktlinje för lönesättning, med tillhörande bilaga. 
 
 
 
 
Kommunstyrelsen har översänt protokollsutdrag  
 
    Dnr MHN 2021-607 
§ 12 – Dokumenthanteringsplan för styrande och stödjande processer, med 
tillhörande bilaga. 
 
§ 13 – Gallring av handlingar av tillfällig och ringa betydelse, med 
tillhörande bilaga. 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens personalutskott har översänt protokollsutdrag  
     
 
§ 86 – Lönepolicy och Riktlinje för lönesättning, med tillhörande bilaga. 
 
 
 
 
Servicenämnden har översänt protokollsutdrag  
     
 
§ 12 – Övergång till Teamstelefoni. 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  19 Dnr 2021-48 

Månadsrapport – februari 2021  
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. godkänna redovisad månadsrapport för februari 2021. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Enligt anvisning ska nämnderna rapportera till kommunstyrelsen fem 
gånger per år; månadsrapport efter februari och oktober, tertialrapport 
efter april, delårsrapport efter augusti samt årsredovisning.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden redovisar totalt ett utfall på 1,4 mnkr av 
budget på 12 mnkr, vilket motsvarar ca 12 procent av budget. 
 
Utfallet för perioden är 2,1 mnkr lägre än motsvarande period föregående 
år. Det beror framförallt på att förvaltningen i början av 2020 hade 
tekniska problem med fakturering av årsavgifter som inte kom iväg förrän 
mars-april. 
 
Jämfört med den periodiserade budgeten är utfallet 0,8 mnkr lägre, det 
beror på högre intäkter än förväntat under perioden med ca 0,7 mnkr, 
vilket förklaras av att faktureringen av årsavgifter har påbörjats tidigare. 
Personalkostnaderna är också något lägre på grund av vakanta tjänster som 
inte har tillsatts ännu. 
 
Prognos för helåret är i linje med budget och därmed ingen avvikelse. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Månadsrapport februari 2021 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 18 

 
 
Prot. utdrag: Kommunstyrelsen   

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-03-29 12 

 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  22 Dnr 2021-734 

Arkivbeskrivning  
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. fastställa upprättat förslag till ny arkivbeskrivning för miljö- och 

hälsoskyddsnämnden. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har lämnat förslag på ändring av 
gällande arkivbeskrivning, antagen av miljö- och hälsoskyddsnämnden den 
22 oktober 2012 § 105.  
 
Beslutsunderlag  
 
Förslag till arkivbeskrivning för miljö- och hälsoskyddsnämnden 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 21 

 
 
Prot. utdrag: Kommunarkivarien  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  23 Dnr 2020-3889 

Yttrande över samrådshandlingar Framtidens 
Sibbarp - Förslag till ortsutvecklingsstrategi 
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. tillstyrka förslaget till ortsutvecklingsstrategi för Sibbarp 
2. betona vikten av att framtida byggnation av bostäder i Sibbarp sker i 

enlighet med kommunens VA-plan och dagvattenanvisning.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Varberg är en attraktiv plats att bo, verka i och besöka. För att utveckla en 
levande landsbygd på de mindre orterna har kommunstyrelsen beslutat att 
ortsutvecklingsstrategier ska tas fram. Ortsutvecklingsstrategierna är ett 
försök att hitta ett bra planeringsunderlag och utvecklingsprocess för 
mindre orter som idag omfattas av föråldrade eller inte tillräckligt 
vägledande planeringsunderlag. 
 
Syftet med utvecklingsstrategierna är att:  

• Skapa en gemensam och förankrad framtidsbild samt åtgärder för 
att nå dit genom att ta fram ett aktuellt och användbart 
planeringsunderlag för respektive ort. 

• Ta vara på initiativ och drivkrafter för en positiv utveckling i 
respektive ort och därmed bidra till en utveckling för kommunen 
som helhet.  

 
Strategin har tagits fram i process där tjänstemän, politiker och 
representanter från bygden har deltagit i en arbetsgrupp. Första steget i 
processen består av insamling och sammanställning av fakta och 
kunskapsunderlag. Utifrån faktaunderlaget arrangerades en byapromenad 
där bygdens representanter visar upp platser av betydelser för orten, 
mötesplatser, attraktiva platser för boende samt platser som utgör 
utmaningar för orten. Därefter sammanställs första delen av strategin dvs 
beskrivning av orten.   
 
I nästa steg har arbetsgruppen identifierat styrkor och utmaningar för 
orten. Lösningarna på identifierade utmaningar beskrivs som 
förbättringspunkter och utifrån dem föreslås ett antal åtgärder och 
rekommendationer.  
 
Förslaget till ortsutvecklingsstrategi presenteras därefter för bygden på ett 
stormöte där boende och verksamma på orten får lämna synpunkter. 
Ortsutvecklingsstrategin revideras utifrån inkomna synpunkter som sen 
skickas på remiss till berörda nämnder, bolag och Länsstyrelsen.  
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 MHN §  23 (forts) Dnr 2020-3889 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

När kommunfullmäktige har antagit ortsutvecklingsstrategin ska de 
framtagna åtgärderna prioriteras och följas upp. De i 
ortsutvecklingsstrategierna prioriterade åtgärder kommer att lämnas vidare 
till respektive nämnd eller styrelse för behandling. Åtgärderna blir ärenden 
som ska kostnadsberäknas och sättas i relation till andra åtgärder i 
kommunen.  
 
Beslutsunderlag  
 
Förlag till beslut 2021-03-04 
Remiss 2020-12-16 
Samrådshandlingar 2020-12-16 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 22 
 
Överväganden  
 
Sibbarp har eget avloppsreningsverks och eget vattenverk. Kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp (AV) finns för delar av kyrkbyn 
och omfattar vatten, spill-och dagvatten. Övriga bebyggelse i Sibbarp har 
enskilda vatten-och avloppslösningar. 
 
Utan större investeringar i den gemensamma VA-anläggningen skulle 
sannolikt 20-tal nya bostäder kunna uppföras i Sibbarp. Detaljplanelagda 
området norr om skolan omfattas av kommunalt verksamhetsområde för 
dagvatten. Övrig bebyggelse har enskilda lösningar.  
 
Under det närmsta seklet förväntas nederbörden att öka, framförallt 
vintertid medan sommartid får fler skyfall som medför fler och större 
översvämningar. Vid utökad bebyggelse på orten och när oexploaterad 
mark hårdgörs ökar avrinningsmängderna och vattnets flödesriktningar, 
vilket också påverkar var vatten ansamlas. Samhället i Risen ligger lågt i 
förhållande till sin omgivning och löper därmed viss risk för 
översvämningar. Även åkerlandskapet och landsbygden runt om i Sibbarp 
kan komma att påverkas av klimatförändringarnas effekter.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN) delar bedömningen att 
översvämningsrisken behöver uppmärksammas både för befintlig byggd 
miljö och vid ny planläggning och byggnation. Nämnden vill särskilt betona 
vikten av att framtida byggnation av bostäder i Sibbarp sker i enlighet med 
kommunens VA-plan samt dagvattenanvisning. 
 
MHN ser utvecklingsåtgärderna som föreslås i ortsutvecklingsstrategin som 
värdefulla instrument i det fortsatta arbetet med att utveckla Sibbarp som 
ort. Det är bra att det för varje åtgärd som anges i det vidare arbetet med 
utvecklingen av orten har utsetts en ansvarig. 

 
 
Prot. utdrag: Kommunstyrelsen  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  24 Dnr 2020-3845 

Yttrande över ansökan om ändringstillstånd, 
Risens Lantbruk AB  
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. lämna följande yttrande: 

 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att tillstånd för verksamheten 
kan medges. Risens lantbruk AB har åtagit sig att följa det som angetts i 
ansökan, vilket innefattar en del förslag på skyddsåtgärder som redan 
vidtas. De har även föreslagit att nu gällande villkor för verksamheten 
ska fortsätta att gälla och även omfatta den ökade djurhållningen med 
fler ungdjur. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att detta är rimligt 
då verksamheten har relativt nya villkor, som följs, och ytterligare 
begränsning av verksamheten anses inte nödvändigt för den 
djurhållning som nu planeras.  
 
Inga klagomål har inkommit på verksamheten angående buller på 
senare tid men det har inkommit för flera år sedan gällande att 
maskiner körts nattetid, i samband med vallskörd. Det har förekommit 
flertalet klagomål på gödselspridning och spridning av 
bekämpningsmedel intill dricksvattenbrunn, i princip från samma 
klagande varje gång. Inga av klagomålen har ansetts vara så befogade 
att krav på åtgärd har ställts. Det bör dock även fortsättningsvis finnas 
ett villkor om att spridning inte får ske närmare dricksvattentäkt än 30 
meter.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Risens lantbruk AB ansöker om utökat tillstånd enligt miljöbalken. De vill 
utöka verksamheten genom att bygga ett nytt ungdjursstall med plats för ca 
300 ungdjur.  
 
Verksamheten består av lantbruk med djurhållning på rubricerad fastighet. 
Verksamheten har tidigare meddelats tillstånd enligt miljöbalken 2015. 
Nuvarande tillstånd innefattar 458 djurenheter. Ansökan gäller en utökning 
till 572 djurenheter fördelat på ungefär 388 mjölkkor och drygt 630 kalvar 
och ungdjur. Syftet är att inte enbart föda upp rekryteringsdjur, som görs 
idag, utan även kvigor och stutar till slakt.  
 
Till ansökan har en miljökonsekvensbeskrivning bifogats. Länsstyrelsen 
begär miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande över inkommen ansökan 
och komplettering.  
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 MHN §  24 (forts) Dnr 2020-3845 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Beslutsunderlag  
 
Beslut 2021-03-02 
Remiss miljöfarligverksamhet (hela ansökan med bilagor) 2020-12-11 
Remiss och komplettering 2021-02-10 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 23 
 
Överväganden  
 
Utökningen sker på en plats där det är utpräglat jordbrukslandskap och den 
strider inte mot kommunens översiktsplan. Samråd enligt gällande regler 
har utförts och redovisats.  
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under många år bedrivit tillsyn på 
verksamheten. I den planerade tillsynen av verksamheten har det inte 
framkommit några betydande anmärkningar. Det har inte funnits någon 
indikation på att buller från verksamheten skulle innebära en olägenhet för 
närboendes hälsa. 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att verksamhetens miljöpåverkan 
inte bedöms vara av sådant slag att verksamheten inte kan tillåtas. I 
ansökan med tillhörande komplettering beskriver verksamheten de 
åtgärder man åtagit sig och kommer att vidta för att minska sin påverkan på 
omgivande mark och vatten. Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att man 
med dessa åtgärder bör kunna bedriva verksamheten på ett sätt som inte 
orsakar olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

 
 
Prot. utdrag: Länsstyrelsen, Hallands län  

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-03-29 17 

 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  25 Dnr 2021-640 

Yttrande över samrådshandlingar gällande 
ändring av detaljplan för Pallissaden 2  
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. tillstyrka förslaget till detaljplan 
2. påtala att:  

 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen tillämpar de riktvärden som anges 
i dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner för 
utsläpp av dagvatten till omgivningen i sin tillsyn. Det råder 
anmälningsplikt för iordningsställande av en dagvattenanläggning.    

 
Beskrivning av ärendet 
 
Stadsbyggnadskontoret begär miljö- och hälsoskyddsnämndens (MHN) 
yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Palissaden 2.  
 
Planområdet är beläget strax söder om Varbergs centrum. Planområdet 
utgörs idag av fastigheten Palissaden 2 som är bebyggd med ett hotell, Hotell 
Havanna.  
 
Bakgrund till ärendet är en ansökan om att få bygga ut det befintliga köket 
för Hotell Havanna då det idag är mycket trångbott, verksamheten förväntas 
att utökas, och det bedömdes mycket svårt att hitta en annan lämplig 
placering för köket. I den befintliga detaljplanen anges att marken för 
utbyggnaden inte får bebyggas. Syftet med detaljplanen är således att pröva 
lämpligheten för en utökad byggrätt för hotellets befintliga verksamhet. 
 
I förslaget till ändring av detaljplan föreslås att befintlig bebyggelse utökas 
mot gatan med en tillbyggnad som sträcker sig maximalt tre meter utanför 
befintlig fasad, och en byggnad på gårdssidan i väster, med en maximal 
utbredning om 5 x 7 meter. Byggnaden på gårdssidan är tänkt att vara ett 
orangeri, men byggrätten kan också användas till andra typer av byggnader. 
Båda de tillkommande byggrätterna begränsas till en nockhöjd och 
byggnadshöjd om 4 meter över marken. På taket av utbyggnaden mot gatan 
är tänkt att även kunna uppföras en balkong. Balkongräcket får vara högre 
än angiven nockhöjd, 4 meter över mark. 
 
I plan- och genomförandebeskrivningen framgår att kommunen har gjort en 
undersökning av betydande miljöpåverkan i enlighet med 5 kap 11 a § plan-
och bygglagen och 6 kap miljöbalken för den aktuella ändringen av 
detaljplan. Kommunen har bedömt att genomförandet av ändringen inte 
kommer att medföra någon betydande miljöpåverkan. En strategisk 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning krävs därmed 
inte för det aktuella planförslaget.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

I den strategiska miljöbedömningen framkom dock att svårigheter att lokalt 
omhänderta dagvattnet kan förekomma. En stor andel av fastigheten är 
redan bebyggd och därmed hårdgjord. Ytterligare utbyggnad innebär mindre 
kvarvarande yta inom fastigheten för lokalt omhändertagande av dagvatten.  
 
Beslutsunderlag  
 
Beslut 2021-03-11 
Plan- och genomförandebeskrivning 2021-02-22  
Undersökning 2021-02-22 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 24 
 
Övervägande 
 
MHN anser att detaljplanen ska utformas så att det finns förutsättningar och 
utrymme att klara eventuell rening av dagvattnet från planområdet. Utöver 
detta har MHN inga synpunkter i förslaget till ändring av detaljplan.      

 
 
Prot. utdrag: Byggnadsnämnden   
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 MHN §  26 Dnr 2021-199 

Yttrande gällande landsbygdsstrategi för 
Varbergs kommun  
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. tillstyrka förslaget till landsbygdsstrategi.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Kommunstyrelsen begär yttrande över förslag till landsbygdsstrategi och 
svar ska lämnas senast den 30 april 2021. Kommunstyrelsen fattade  
den 13 juni 2017 beslut om att ta fram en ny landsbygdsstrategi för att 
ersätta ”Utvecklingsstrategi med fokus på landsbygden”. Strategin kommer 
även utgöra underlag för framtagande av ett nytt regionalt serviceprogram. 
Strategin har pekat ut fem utvecklingsområden där kommunen tillsammans 
med andra aktörer över tid kan utveckla landsbygden. Strategin ger också 
förslag på insatser som kan göra detta möjligt.  
 
Ansvaret för att ta fram landsbygdsstrategin ligger hos kommunstyrelsen i 
verksamhetsdialog med övriga nämnder och bolag. Landsbygdsstrategin 
kommer att följas upp vid varje ny mandatperiod. Arbetet med att utveckla 
den kommunala verksamheten utifrån strategierna bedrivs kontinuerligt 
med ett framtidsperspektiv som siktar mot år 2030.  
 
Landsbygdens utveckling påverkas av beslut och politik på många olika 
nivåer. EU, nationell, regional och lokal nivå. Samtliga nivåer, även inom 
kommunen kräver samordning och samarbete för att utveckla landsbygden 
och implementera de olika insatserna. Det lokala engagemanget från 
byalag, föreningar och engagerade landsbygdsbor kommer även vara en 
stor del i genomförandet av och dialogen kring strategin.  
 
I strategin anges fem utvecklingsområden.  

• Skapa attraktiva livsmiljöer.  
• Främja hållbar mobilitet.  
• Välfungerande service och välfärd.  
• Stärka lokala näringslivet.  
• Stödja lokalt engagemang och främja dialog.  

 
En viktig del i en levande landsbygd är attraktiva livsmiljöer. Kommunen 
planerar för att fler människor ska kunna bo med närhet till arbete, service, 
handel, kollektivtrafik och kultur. För en långsiktigt positiv utveckling av 
Varbergs landsbygds livsmiljöer krävs nya bostäder, tomter för byggnation 
men även att befintliga byggnader omvandlas till nya boendelösningar. För 
att åstadkomma detta krävs även fungerande lösningar för hantering av 
vattenförsörjning då kapacitet för rening av spillvatten och dagvatten är en 
förutsättning för ny bebyggelse.  
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Genom digitalisering och nytänkande kan nya möjligheter för en nära och 
behovsanpassad service på landsbygden utvecklas.  
 
Näringslivet på landsbygden har många starka värden och är betydelsefullt, 
inte bara för att det erbjuder arbetstillfällen på orten utan också för 
engagemanget för platsen och lokalt föreningsliv.  
 
Varbergs landsbygd har många engagerade invånare. Kommunen har en 
viktig roll i att ge rätt förutsättningar för det lokala engagemanget genom 
nätverkande, stöd och dialog. Lokalt engagemang och lokal kunskap är 
grundläggande för utvecklingen av landsbygden och det är också en 
demokratifråga.  
 
Beslutsunderlag 
 
Beslut 2021-03-15 
Samrådshandlingar 2021-01-22 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 25 
 
Övervägande  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens (mhn) grunduppdrag är tillsyn och 
vägledning avseende primärt miljöbalken och livsmedelslagen med 
följdförfattningar.  
 
Det ligger inte i mhn:s primära uppgift att verka för utveckling av 
landsbygden. Det finns dock möjlighet att indirekt bidra genom att 
underlätta och stödja i de myndighetskontakter som följer av när man 
berörs av de lagar och regler som handläggs av mhn. Några 
beröringspunkter har nämnts i strategin och beskrivs under ovanstående 
rubrik ”Beskrivning av ärendet”.  
 
Det kan exempelvis beröra råd och vägledning för företag och 
privatpersoner. Mhn deltar aktivt i kommunens arbete med förbättrad 
samhällsbyggnads process och bidrar med remissvar och vägledning inom 
sitt mandat och kunskapsområde. Vidare ingår mhn i Varbergs företagslots. 
 
Nedanstående två av mhn:s målformuleringar bör bidra till att förenkla 
myndighetskontakten för de som bor och verkar på landsbygden.  

• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska erbjuda tydlighet och gott 
bemötande i personliga möten.  
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden ska verka för att utveckla 
digitalisering och kvalitetsarbete.  

 
Livsmedelslagstiftningen och miljöbalkens grundtes är att bidra till god 
hälsa och god, livskraftig och hållbar livsmiljö.   

 
 
Prot. utdrag: Kommunstyrelsen  



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-03-29 21 

 

 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  27 Dnr 2020-94 

Rapport 4 2020, Björkängsprojektet - tillsyn på 
mindre lantbruk 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. notera rapport 4 2020 i protokollet.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Björkängs havsbad är ett EU-bad och en kommunal badplats i södra 
Varberg. Badvattnet har vid ett flertal tillfällen bedömts otjänligt med 
avseende på förekomst av indikatorbakterierna E.Coli och Intestinala 
enterokocker. I anslutning till badplatsen mynnar två vattendrag (Törlan 
och Tvååkers kanal) och ett dagvattendike. Varbergs kommun genomförde 
2017 och 2018 ett provtagningsprogram för att undersöka tillförsel av 
bakterier från dessa tillflöden. Resultatet tydde på periodvist höga halter av 
bakterier på ett flertal lokaler vilket försvårar möjligheten att avgränsa 
problembilden.  
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen (MHF) har tidigare genomfört en 
inventering av avloppsanläggningarna i området kring Björkängs havsbad. 
För att fortsätta förvaltningens arbete i området har ett urval nu gjorts av 
mindre lantbruksverksamheter i Törlans och Tvååkers kanals 
avrinningsområde. Djurhållande lantbruk där gödsel hanteras kan precis 
som avloppsanläggningar bidra till utsläpp av sådana bakterier som orsakar 
problem i badviken. Dessutom kan det leda till utsläpp av kväve och fosfor 
som har en övergödande effekt i vattendragen. Ingen av 
vattenförekomsterna i Björkängsområdet uppnår god status med avseende 
på näringsämnen utifrån miljökvalitetsnormerna för vatten. De större 
lantbruksverksamheterna har regelbunden tillsyn, minst vart tredje år, så 
fokus i det här projektet har varit att besöka lantbruk som annars inte får 
besök av MHF regelbundet och titta på hur deras verksamhet påverkar 
närliggande vattendrag. Tillsynen har omfattat bland annat lagring och 
spridning av stallgödsel, utformning och skötsel av hagar samt närhet till 
vattendrag.  
 
Projektet genomfördes genom ett enkätutskick till de fastigheter där vi 
misstänkte att det finns djurbesättningar. När svaren inkommit valde vi ut 
vilka som vi skulle besöka och vilka vi ville ha mer uppgifter ifrån via 
telefon.  
 
Totalt gjordes nio inspektioner och sex telefonintervjuer. Vid 
tillsynsbesöken hittade vi brister i gödselhanteringen på två anläggningar. 
Anläggningarna var små och de flesta hade 2–4 hästar. Vi gav också råd om 
mockning av hagar och montering av hängrännor på stalltak intill 
gödselplattorna på ett par anläggningar. Under projektets gång har inga 
gårdar identifierats där vi misstänker att det förekommer stora utsläpp av 
näringsämnen. Vi har dock skapat oss en bra bild av behovet av tillsyn på 
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hästgårdar, vilket vi kommer att fortsätta med under 2021, samt nått ut 
med information till boende och verksamhetsutövare i Björkängsområdet 
om hur de kan påverka vattenkvalitén i Björkängs havsbad. 
 
 
Beslutsunderlag  
 
Rapport 4 2020, 2021-03-02 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 15 mars 2021 § 26 
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