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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

MHN § 37     Dnr 2022-166 
 
 

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 30 maj 2022 § 35 beslut:  
1. notera förvaltningschef Anders Berghs information i protokollet.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Varbergs kommun                                                                            Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden                                               2022-06-13 

2 
 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

MHN § 38     Dnr 2022-698 
 
 

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 30 maj 2022 § 36, beslut:  
1. ärendet utgår.     
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

MHN § 39    Dnr 2022-170 
 
 

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/konferens som vänder sig till nämndens 
ledamöter och ersättare.  
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 30 maj 2022 § 37 beslut:  
1. ärendet utgår.   
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

MHN § 40     Dnr 2022-172 
 
 

Delegationsbeslut 
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
 
1. notera redovisningen av delegationsbeslut. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till 
tjänstemän enligt en av miljö- och hälsoskyddsnämnden antagen 
delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till miljö- och 
hälsoskyddsnämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och 
hälsoskyddsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat en förteckning över 
delegationsbeslut för 2 maj – 22 maj 2022. 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 30 maj 2022 § 38, beslut:  
1. notera redovisningen av delegationsbeslut.    

 
 
 
 
  



Varbergs kommun                                                                            Sammanträdesprotokoll 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden                                               2022-06-13 

5 
 

 
 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

MHN § 41    Dnr 2022-166 
 
 

Intern redovisning – förvaltningen redovisar 
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar     
 
1. notera förvaltningschef Anders Berghs information  
2. notera Anders Berghs redovisning av arbetsutskottets utvalda 

delegationsbeslut.     

 
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 30 maj 2022 § 39, beslut: 
1. notera förvaltningschef Anders Berghs information 
2. uppdra åt Anders Bergh att på nästa nämndsammanträde redovisa 

följande av arbetsutskottet utvalda delegationsbeslut: 
a. 2022-411, Dnr 2021-3457, Beslut om förbud att släppa ut 

avloppsvatten    
b. 2022-417, Dnr 2022-1514, Beslut om gödseldispens  
c. 2022-421, Dnr 2021-923, Beslut om att lämna klagomål om 

trafikbuller utan vidare åtgärd  
d. 2022-453, Dnr 2022-1361, Beslut om anmälan om 

avhjälpandeåtgärd för dieselutsläpp.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

MHN § 42    Dnr 2022-269 
 
 

Meddelanden, information om beslut 
 
-    
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

MHN § 43    Dnr 2021-3390 
 
 

Underlag till budget 2023 och långtidsplan  
2024–2027   
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. godkänna preliminärt underlag till budget 2023 och långtidsplan  

2024–2027.   

 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har arbetat fram ett preliminärt 
underlag till budget för 2023 och långtidsplan 2024–2027 utifrån 
anvisningar från kommunstyrelsen. Underlaget innefattar en 
sammanfattande beskrivning av nämndens verksamhetsmässiga och 
ekonomiska förutsättningar för planperioden, en översyn av nämndens mål 
samt nämndens driftsbudget för planperioden.  
 
Färdigt underlag till budget beslutas om på nämndens sammanträde i 
augusti. Sedan beslutas nämndens internbudget slutgiltigt om på 
nämndens sammanträde i december, efter att kommunens budget har 
fastställts i kommunfullmäktige i november. 
 
Beslutsunderlag  
 
Preliminärt underlag till budget 2023 och långtidsplan 2024–2027 
Beslutsförslag från förvaltningen, 2022-05-25  
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 30 maj 2022 § 41, beslut:   
1. godkänna preliminärt underlag till budget 2023 och långtidsplan  

2024–2027.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

MHN § 44    Dnr 2022-21 
 
 

Förslag till uppdatering av lokala föreskrifter   
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
  
1. remittera ärendet till byggnadsnämnden, hamn- och gatunämnden, 

VIVAB samt stadsutvecklingskontoret på kommunstyrelsens 
förvaltning.   

 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har granskat nu gällande lokala 
föreskrifter till skydd för människors hälsa och miljön i Varbergs kommun, 
meddelade av kommunfullmäktige den 19 juni 2016 § 9.  
 
Förvaltningen har tagit fram ett förslag till nya lokala föreskrifter. Nedan 
följer en sammanställning av vilka förändringar som förvaltningens förslag 
innebär.  
 
Rubriken har ändrats till Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd för Varbergs kommun.  
 
Språket i föreskrifterna har setts över och förenklats där det varit möjligt.  
 
Djurhållning  
I gällande föreskrifter krävs tillstånd för att hålla vissa typer av djur inom 
områden med detaljplan. Tillståndskravet för höns och andra fjäderfän som 
inte är sällskapsdjur föreslås tas bort, med undantag för tupp, som 
tillståndskravet fortsatt ska gälla för. 
 
 
Beslutsunderlag 
  
Beslutsförslag från förvaltningen, 2022-05-25 
Förslag på Lokala föreskrifter om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 
Varbergs kommun 
Kartbilagor 1–9  

Bilaga 1 VSO Gunnarsjö  
Bilaga 2 VSO Karl-Gustav  
Bilaga 3 VSO Kungsäter  
Bilaga 4 VSO Kungsäter-Österby  
Bilaga 5 VSO Ragnhilds källa  
Bilaga 6 VSO Sibbarp 
Bilaga 7 VSO Skällinge  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

Bilaga 8 VSO Stora Neden - Mäsen  
Bilaga 9 Campingförbud Getterön  

Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 30 maj 2022 § 42 
 
 
Övervägande  
 
Efter granskning av föreskrifterna har flera punkter i föreskrifterna lämnats 
kvar oförändrade. Detta då lydelsen i föreskriften fortfarande är aktuell 
eller att det i kommunen inte finns behov av ytterligare reglering.  
 
Rubriken på föreskrifterna har ändrats för att vara samstämmig med övrig 
lagstiftning inom miljöområdet. Språket i föreskrifterna har setts över och 
förenklats där det varit möjligt. Laghänvisningar i inledning och i 
paragraferna 9 och 11 har kortats ner eller skrivits om för att förenkla och 
öka läsbarheten.  
 
Djurhållning  
Förvaltningen gör bedömningen att det inte är motiverat att kräva att 
enskilda ska ansöka om tillstånd för hållandet av höns eller andra fjäderfän 
som inte är sällskapsdjur, med undantag för hållandet av tupp. Rättspraxis 
på området har visat att det är sällan som hållandet av höns i trädgården 
kan anses utgöra en olägenhet för människors hälsa, och tillstånd beviljas i 
regel alltid. De klagomål som kommer in och som kan anses vara befogade, 
gäller i huvudsak läten från tuppar.  
 
Handläggningen av en tillståndsansökan är relativt omfattande, med bland 
annat samrådsutskick till närboende. Handläggningen och kostnaden för 
den enskilde kan inte anses motiverad i relation till den miljönytta som 
utfärdandet av tillståndsvillkor utgör. Om klagomål inkommer efter att 
tillstånd har erhållits behöver en utredning och bedömning göras oavsett.  
 
Förvaltningen avser att i stället informera på hemsidan om vad man ska 
tänka på vid införskaffande och hållande av höns. 

 
 Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden   
                    Hamn- och gatunämnden  
                    VIVAB  
                    Stadsutvecklingskontoret på kommunstyrelsens förvaltning  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

MHN § 45    Dnr 2022-1462 

 

Yttrande över samrådshandlingar för detaljplan 
för del av Nygård 1:16, 1:2, S:7, S:6, 2:1, del av 
Träslövs-Näs S:8, 1:237 och 1:277  
 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. tillstyrka förslaget till detaljplan under förutsättning att punkterna 

nedan följs, kvarstår bristerna kan miljö- och hälsoskyddsnämnden 
komma att avstyrka i granskningsärendet  

a. de bestämmelser som anges i förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader uppnås samt att Varbergs 
kommuns riktlinjer för vägtrafikbuller följs 

b. de riktvärden som anges i Naturvårdsverkets vägledning för 
buller från väg- och spårtrafik på ny skolgård följs 

2. vidare påtala att  
a. Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillämpar de riktvärden som 

anges i dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs 
kommuner för utsläpp av dagvatten till omgivningen i sin tillsyn. 
Det råder vanligtvis anmälningsplikt för iordningsställande av 
en dagvattenanläggning. 

b. Miljö-och hälsoskyddsnämnden tillämpar de riktvärden för fria 
ytor som Boverket anger i sin skrift ”friyta för lek och utevistelse 
för förskolor och skolor.” 

c. Miljö-och hälsoskyddsnämnden tillämpar de riktvärden som 
folkhälsomyndigheten anger för inomhusbuller.  

d. När en förskola tas i bruk är verksamhetsutövaren ansvarig över 
att radonhalten i inomhusluften är under 200 Bq/m3. 

 
Beskrivning av ärendet 
 
Stadsbyggnadskontoret begär miljö- och hälsoskyddsnämndens yttrande 
över förslag till detaljplan för del av Nygård 1:16, 1:2, S:7, S:6, 2:1, del av 
Träslövs-Näs S:8, 1:237 och 1:277.  
 
I planhandlingarna framkommer: Planområdet är ungefär 2,9 hektar stort 
och beläget ca fyra kilometer söder om centrala Varberg, väster om 
Västkustvägen. Området avgränsas av Södra Näsvägen i söder och 
befintliga bostadsområden i väst, öst och norr. Den befintliga 
bostadsstrukturen i närområdet utgörs främst av friliggande 
villabebyggelse. 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

Bakgrund till ärendet är ett positivt planbesked beslutat av 
byggnadsnämnden den 30 augusti 2018. Ursprunglig ansökan avsåg 
möjlighet att planlägga del av fastigheten Nygård 1:16 för bostadsändamål. 
Fastigheten Nygård 1:2, norr om Nygård 1:16, har senare tillkommit att ingå 
i planområdet och planläggs för skoländamål. Även del av Träslövs-Näs S:8 
och Nygård S:7 ingår i planområdet för att möjliggöra för gång- och 
cykelväg längs med vägen och därmed även ändra huvudmannaskapet för 
del av Södra Näsvägen från enskilt till kommunalt huvudmannaskap.  
 
Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att uppföra 
bostadsbebyggelse i varierande former samt utveckling av skolverksamhet. 
Syftet med planen är även att placera bostadsbebyggelse på lämpligt 
avstånd från gata och i förhållande till varandra, anpassat till platsen och 
dess omgivning. Syftet är också att ändra huvudmannaskapet för del av 
Södra Näsvägen samt att möjliggöra för en utbyggnad av gång- och cykelväg 
utmed vägen i höjd med fastigheterna Nygård 1:252, Nygård 1:2 och del av 
Nygård 1:16. Syftet är även att genom områden med allmän platsmark med 
enskilt huvudmannaskap möjliggöra för rörelse genom planområdet och 
omkringliggande områden.  
 
Översiktsplan för Varbergs kommun antagen av kommunfullmäktige år 
2010 anger att staden och serviceorterna ska stärkas med ny bebyggelse så 
att befolkningsunderlaget kan öka och orterna kan fortsätta utvecklas. En 
utveckling med tät bebyggelse innebär ett effektivt utnyttjande av mark och 
tekniska resurser.  
 
I fördjupning av översiktsplanen för stadsområdet, antagen av 
kommunfullmäktige år 2010, är aktuellt planområde utpekat som befintlig 
blandad bebyggelse inom aktuellt riktlinjeområde. Området består av både 
helårsbebyggelse samt fritidshusbebyggelse. Riktlinjerna för planområdet 
enligt fördjupning av översiktsplanen är att området ska nyttjas för 
helårsboende med visst inslag av verksamhet. Gränsande riktlinjeområde 
anger att ingen ny bebyggelse får tillkomma mellan Södra Näsvägen och 
Södra Näs camping. Planförslaget är förenligt med gällande 
översiktsplaner.  
 
Vatten, spill- och dagvatten  
Planområdet avses anslutas till det kommunala verksamhetsområdet för 
spill-, dag- och dricksvatten.  
 
Norconsult AB har på uppdrag av VIVAB låtit utföra en VA-utredning för 
detaljplaneområdet. Av utredningen framgår:  
 
Detaljplaneområdet ligger i två avrinningsområden.  
 
I delområde A sker VA-försörjningen norrut via Skördevägen, där det finns 
befintligt VA-ledningar. I delområde B sker VA-försörjningen söderut via 
Södra Näsvägen.  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande Datum 

 
 

För att utgående dagvattenflöde efter exploatering inte ska överstiga 
dagvattenflödet före exploatering från detaljplaneområdet måste dagvatten 
magasineras inom området. Magasinsbehovet är beräknat utifrån att ett 
framtida 30-årsregn (inkl. klimatfaktor) efter exploatering ska fördröjas till 
ett befintligt 30-årsregn före exploateringen. För att klara detta krav krävs 
ett magasinsbehov på 34 m3 för delområde A och 72 m3 för delområde B.  
 
För att fördröja dagvatten föreslås underjordiska magasin. För delområde A 
föreslås ett underjordiskt kassettmagasin. För delområde B föreslås att 
varje fastighet ska magasinera ett 10 mm regn inom tomtmark med hjälp av 
underjordiska kassettmagasin.  
 
För att uppnå erforderlig magasinvolym krävs även ett underjordiskt 
magasin utmed Södra Näsvägen. Det är önskvärt att magasinet samt 
ledningar utmed Södra Näsvägen ligger på allmän platsmark.  
 
Om det finns tillräcklig kapacitet i befintlig anslutande dagvattenledning är 
inte verifierat i utredningen och bör utredas vidare.  
 
Samtliga föroreningsberäkningar för område A-C visar att exploateringen 
inte medför att föroreningshalterna ökar i sådan utsträckning att riktvärden 
inte klaras. Den föreslagna dagvattenhanteringen i området minskar inte 
förutsättningar för vattenförekomsten att nå god status.  
 
Det finns förutsättningar att utforma detaljplaneområdet så att inga 
instängda områden uppstår där bebyggelse eller infrastruktur riskeras att 
översvämmas, och att gator och naturliga grönstråk kan användas för att 
avleda ytvatten utan att påverka omkringliggande bebyggelse negativt.  
 
Vägtrafikbuller  
Planområdet är bullerutsatt främst från Södra Näsvägen. Förordningen 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader anger riktvärden som 
gäller för trafikbuller från spår-, väg- och flygtrafik utomhus vid 
bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spår- och vägtrafik 
inte överskriva 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad, och 
50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid uteplats om 
sådan anordnas i anslutning till bostadsbyggnaden. Enligt genomförd 
trafikbullerberäkning genom Trivector (trafikbullerberäkning, Varbergs 
kommun, 2021-02- 18) som bygger på siffror från ett antagande i ett 
närliggande planarbete, är ljudnivån 53 dBA vid ett avstånd på 20 meter 
mellan vägmitt (Södra Näsvägen) och fasad. I beräkningen har 1 397 
fordon/dygn angetts.  
 
Förskola/skola  
I och med att planförslaget möjliggör för skolverksamhet minskar avståndet 
till förskola för barn i närheten. För äldre barn kvarstår samma avstånd 
som i nuläget. Planförslaget möjliggör för skolverksamhet på fastigheten 
Nygård 1:2 och en positiv konsekvens av planförslaget är att en eventuell 
förskolegård kan användas av barn och unga i området när verksamheten 
är stängd, t.ex. kvällar och helger. En negativ konsekvens ur barnperspektiv 
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är ökat buller i samband med ökade trafikmängder från Södra Näsvägen 
när nya bostäder tillkommer i området. Dock möjliggör planförslaget för ny 
gång- och cykelväg längs med Södra Näsvägen vilket är en positiv aspekt ur 
trygghetssynpunkt, speciellt för barn och unga, då trafiksäkerheten i 
området ökar.  
 
Markradon  
Inom området har det uppmätts markradon i fyra punkter. Marken i 
området klassas som lågradonmark vilket innebär att det inte krävs några 
restriktioner avseende markradon.  
 
Påverkan på luft  
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormen för luft 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Beslutsförslag från förvaltningen, 2022-05-25 
Remiss med tillhörande bilagor, 2022-04-28 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 30 maj 2022 § 43   
 
 
Övervägande  
 
Vatten, spill- och dagvatten  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att förutsättningarna för att lösa 
vatten, spill- och dagvatten finns i området. VA-utredningen som gjorts 
över området visar att utgående dagvatten kommer klara riktvärdena för 
koncentration av föroreningar som anges i dagvattenanvisningar för 
Falkenbergs och Varbergs kommuner.  
 
I VA-utredningen för aktuell detaljplan föreslås att varje bostadsfastighet 
ska ha ett eget kassettmagasin för fördröjning av dagvatten. I utredningen 
framgår att det i sådana kassettmagasin finns god möjlighet till inspektion, 
rensning och spolning. Om det är upp till varje fastighetsägare att ansvara 
för drift och skötseln av dessa behöver kunskapen finnas hos varje 
fastighetsägare för att detta system ska fungera tillfredsställande.  
 
De större magasinen av dagvatten som föreslås inom planområdet kan vara 
anmälningspliktiga enligt miljöbalken. VA-huvudmannen behöver ha dialog 
med miljö- och hälsoskyddsförvaltningen innan dessa anläggs.  
 
I VA-utredningen skrivs ”Därefter anges Miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningens generella riktvärden som vägledning för att 
bedöma vad som är miljömässigt motiverat vid utsläpp av dagvatten i 
fastighetens förbindelsepunkt (Falkenberg & Varberg kommun, 2017).” 
Nämnden vill påtala att miljö- och hälsoskyddsförvaltningen inte har några 
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egna generella riktvärden. Det får förstås att det är Dagvattenanvisningar 
för Falkenbergs och Varbergs kommuner som avses.  
 
 
Vägtrafikbuller  
Trafikutredning  
I detaljplanen har en Trivectorberäkning använts, som är gjord för en 
annan detaljplan i närheten. I beräkningen har 1 397 fordon/dygn angetts 
på Södra Näsvägen. Till den nu aktuella detaljplanen har Hamn- och 
gatuförvaltningen gjort en trafikutredning den 5 januari 2022 för 
fastigheterna Nygård 1:16 och 1:2. I den visas att trafikmängden på Södra 
Näsvägen var 1 626 fordon/dygn år 2019. I samma utredning har även 
Trafikverkets trafikalstringsverktyg använts för att få fram antalet bilresor 
som den planerade exploateringen medför (både bostäder och förskola). 
Trafikverkets alstringsverktyg visar på en total alstring om 391 
fordon/dygn.  
 
Bostadsområde  
I Varbergs kommuns Riktlinjer för vägtrafikbuller anges att en 
bullerutredning måste göras för en detaljplan ”om det inte kan anses 
obehövligt med hänsyn till bullersituationen” (PBL, 4 kap 33a §). Här har 
föreslagits en marginal om 5 dBA. Om alltså bullerkartan eller en 
punktberäkning som i denna detaljplans fall påvisar högre ljudnivå än 50 
dBA eller om höga maximalnivåer kan befaras görs någon form av 
bullerutredning. Trivectorberäkningen som gjorts för detaljplan i närheten 
klarar inte dessa marginaler och är således otillräcklig för denna detaljplan.  
 
Skola/förskola  
Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer för buller ska medelljudnivå från väg- 
och spårtrafik (ekvivalent ljudnivå) på nya skolgårdar inte överskrida 50 
dBA och den högst förekommande (maximala ljudnivån) inte överskrida 70 
dBA mer än fem gånger under mest utsatt timme dagtid.  
 
I undervisningslokaler inomhus är riktvärdet 30 dBA i ekvivalent ljudnivå 
över dygn och riktvärdet 45 dBA i maximal ljudnivå.  
 
Planhandlingarna redogör inte på något sätt för bullervärden för den 
skola/förskola som planeras inom detaljplanen.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att en bullerberäkning behöver 
göras både vad gäller vägtrafikbuller för de boende inom detaljplanen samt 
för att säkerställa att ljudnivån för barnen på området för framtida 
skola/förskola klarar aktuella riktvärden.  
 
Förskola/skola  
I planhandlingarna står det olika uppgifter gällande om det planeras för en 
skola eller förskola. I vissa delar benämns det som skola och i andra 
förskola.  
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I trafikutredningen som gjorts av Hamn- och gatuförvaltningen den 5 
januari 2022 för fastigheterna Nygård 1:16 och 1:2 framgår (bild på sidan 
12) att skola/förskoleytan totalt är 7 000 kvadratmeter stor. Byggnad 
kommer enligt bilden vara ca 1 000 kvadratmeter stor och att friytan 
kommer vara ca 6 000 kvadratmeter. Här visas också en siffra om 150 
Barn. I övrigt finns inga uppgifter i planhandlingarna gällande exempelvis 
friyta för barnen, skugga i utemiljön eller buller vid skol/förskoleområdet 
enligt ovanstående stycke Vägtrafikbuller. Detta ter sig förvånande i 
jämförelse med exempelvis detaljplanen för del av fastigheten Träslöv 5:36 
(Borgasgård) som utförligt har med väsentliga delar gällande förskolan som 
ska byggas där.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillämpar de riktvärden för fria ytor som 
Boverket anger i sin skrift ”friyta för lek och utevistelse för förskolor och 
skolor.” Denna anger en friyta om minst 40 kvm/barn i förskola och minst 
35 kvm/barn i grundskola. Plan- och genomförandebeskrivningen bör 
kompletteras med uppgifter kring friytan.  
 
Markradon  
Nämnden ser positivt på att marken är lågradonmark där skola/förskola 
kommer byggas.  
 
Luft  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ser positivt på att genomförande av 
detaljplanen inte bedöms påverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormen för 
luft. 

 
      Protokollsutdrag: Byggnadsnämnden   
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