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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  1 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 beslöt den 16 mars 2020 § 25 om en 
stående punkt på dagordningen i början av nämndens sammanträde med 
en kort information om/från Västerport, tunnelbygget, hamnen och kv. 
Renen.  

 
Beslutsunderlag  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 1 februari 2021 § 1, beslut: 
1.  notera förvaltningschefs Anders Berghs information i protokollet.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  2 Dnr 2020-85 

Meddelanden, information och rapporter från 
nämndens ledamöter och ersättare 
Beslut  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
  
1. notera ordförande Karl-Gunnar Svenssons (KD) redovisning från 

Vattenmyndighetens utbildning  
2. notera Ann-Britt Jansson Benskölds (S) redovisning från utbildning 

om att leda in i framtiden.    

 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslöt den 4 februari 2019 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 1 februari 2021 § 2, beslut:  
1.  notera ordförande Karl-Gunnar Svenssons (KD) redovisning från 
 Vattenmyndighetens utbildning 
2.  Ann-Britt Jansson Bensköld (S) redovisar från utbildning hon har 
 deltagit i på miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  3 Dnr 2020-88 

Information om inbjudningar till 
kurser/konferenser 
Beslut 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar   
 
1. notera rapport från de ledamöter som deltog i Länsstyrelsens 

miljömålskonferens den 5 februari  
2. erbjuda presidiet att delta i kommunstyrelsens boksluts- och 

planeringsdag den 11 mars  
3. erbjuda presidiet att delta i SKR:s Presidiedagar den 18 mars.  

 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 7 december 2020 § 79 att 
erbjuda samtliga ledamöter och ersättare att anmäla sig själva till 
Länsstyrelsens digitala miljömålskonferensen i Halland den 5 februari. 
 
Ordförande Karl-Gunnar Svensson (KD) informerar om att det har 
inkommit två inbjudningar till kurser/konferenser som vänder sig till 
nämndens ledamöter/ersättare.  
 

1. Kommunstyrelsen bjuder in miljö- och hälsoskyddsnämndens 
presidium till digital boksluts- och planeringsdag den 11 mars 2021. 
  

2. SKR bjuder in till Presidiedagarna 2021. Den 18 mars informeras 
om utredningar, myndighetsutövning och juridik inom miljöfrågor.   

 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 1 februari 2021 § 3, beslut: 
1.  de ledamöter som deltar i Länsstyrelsens miljömålskonferens den   
 5 februari rapporterar från den på miljö- och hälsoskyddsnämndens 
 sammanträde  
2.  erbjuda presidiet att delta i kommunstyrelsens boksluts- och 
 planeringsdag den 11 mars  
3.     erbjuda presidiet att delta i SKR:s Presidiedagar den 18 mars.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  4 Dnr 2020-89 

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

 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har överlåtet 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 9 november – 31 december 2020. 

 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 1 februari 2021 § 4, beslut: 
1. notera redovisningen av delegeringsbeslut.  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  5 Dnr 2021-46 

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

Coronaarkiv 
2. notera Anders Berghs information om personalförändringar på 

förvaltningen 
3. notera Anders Berghs information angående förvaltningens arbete med 

luftmätningar  
4. notera Anders Berghs redovisning av arbetsutskottets utvalda 

delegeringsbeslut i protokollet. 

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

 
Beslutsunderlag 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 1 februari 2021 § 5, beslut: 
1. notera förvaltningschef Anders Berghs information om 

personalförändringar på förvaltningen 
2.  notera förvaltningschefs information angående förvaltningens arbete 

med luftmätningar 
3. uppdra åt förvaltningschef Anders Bergh att på nästa 

nämndsammanträde redovisa följande av arbetsutskottet utvalda 
delegeringsbeslut:  

 a. , Dnr , Klagomål – Fukt och mikrobiell påväxt –     
Ventilation och misstänkt fukt,  
b.  , Dnr , Remiss om förhandsbesked – Avlopp, 

 
c.  , Dnr , Klagomål – Eldning – Kamin,  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  6 Dnr 2021-47 

Meddelanden, information om beslut 
Kommunfullmäktige har översänt protokollsutdrag  
 
    Dnr MHN 2020-2926 
 
§ 159 - Taxa för miljö- och hälsoskyddsnämndens verksamhet för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område i Varbergs kommun 2021.  
 
    Dnr MHN 2020-2127 
 
§ 162 - Budget 2021 och plan för 2022–2025 Varbergs kommun, med 
tillhörande bilaga.   
 
    Dnr MHN 2020-3964 
 
§ 181 – Verksamhetsområde för dagvatten i Stråvalla, med komplettering av 
ny detaljplan för delar av berört område.  
 
 
 
 
Kommunstyrelsen har översänt protokollsutdrag  
 
    Dnr MHN 2020-105 
 
§ 214 - Månadsrapport oktober – Varbergs kommun.  
 
    Dnr MHN 2020-3962 
 
§ 238 – Tidplan för arbetet med Budget 2022 och plan 2023–2026, med 
tillhörande bilaga.   
 
 
 
 
 
Kommunstyrelsens personalutskott har översänt protokollsutdrag  
 
    Dnr MHN 2020-3932 
 
§ 85 - Riktlinjer för gåvor, uppvaktningar och personalfester, med 
tillhörande bilaga.   
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 MHN §  6 (forts) Dnr 2021-47 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

    Dnr MHN 2020-3938 
 
Leveransprojekt Ecos 1 – Överenskommelse om leverans till 
kommunarkivet  
 
 
 
    Dnr MHN 2020-3890 
 
Översyn av Varbergs kommuns översiktsplan – kunskapsunderlag 
 
 
 
 
    Dnr MHN 2020-3101 
 
Avtal om interkommunal avtalssamverkan  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  7 Dnr 2020-3933 

Årsredovisning 2020 
Beslut  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
 
1. godkänna årsredovisningen för 2020 och översända den till 

kommunstyrelsen.   

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har upprättat ett förslag till 
årsredovisning för 2020 innehållande verksamhetsberättelse, 
målredovisning, verksamhetens utveckling och ekonomiska ställning samt 
personalförhållanden, efter anvisningar från kommunstyrelsen.      

 
Beslutsunderlag  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens årsredovisning 2020.  
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 1 februari 2021 § 7, beslut: 
1.  överlämna frågan till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde.      

 
 
Prot. utdrag: Kommunstyrelsen  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  8 Dnr 2020-3785 

Fråga om KS-uppdrag angående differentierad 
tillsynsavgift  
 
Beslut  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
 

1. ställa sig bakom förvaltningens skrivelse Diskussionsunderlag – 
Svar på förfrågan om avgifter för tillsynskontroll av ideella 
föreningar och översända den som svar till kommunstyrelsen.  

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutade den 7 december 2020 § 99 att ge 
förvaltningen i uppdrag att inhämta yttrande från Sveriges kommuner och 
regioners juridiska avdelning om lagligheten angående differentierad avgift, 
innan den 1 februari 2021. Nämndens fråga var om avgiften kan sättas ner 
för livsmedelstillsyn för ideella föreningar, med anledning av Covid-19 och 
rådande samhällssituation.  

 
Beslutsunderlag  
 
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningens skrivelse Diskussionsunderlag – 
Svar på förfrågan om avgifter för tillsynskontroll av ideella föreningar.  
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 1 februari 2021 § 8.  

 
 
Prot. utdrag: Kommunstyrelsen  
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 MHN §  9 Dnr 2021-20 

Yttrande över samrådshandlingar gällande 
detaljplan för Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15, 
1:22 och 1:23 (Trönningenäs inre)  
 
Beslut  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
 

1. tillstyrka förslaget till detaljplan  
2. påtala att 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 anmälningsplikt för iordningställande av en 
dagvattenanläggning.   

 
Beskrivning av ärendet 
 
Stadsbyggnadskontoret begär miljö- och hälsoskyddsnämndens (MHN) 
yttrande över förslag till detaljplan för fastigheten Trönningenäs 5:29, 1:44, 
1:15, 1:22 och 1:23 (Trönningenäs inre). Detaljplaneområdet utgör en fjärde 
etapp i den pågående utbyggnaden av Trönningenäs inre, härstammandes 
från godkänt programförslag från 2005. Området sträcker sig från 
Buaråsvägen i norr och angränsar i söder till de nyligen byggda 
bostadsområdena inom Trönningenäs inre.  
 
Syftet med detaljplanen är att tillskapa ett bostadsområde med lantlig, 
naturnära prägel utgörandes av ca 70 nya bostäder samt befintlig 
bostadsbebyggelse. Mellan bebyggelsegrupperingarna ska element från det 
tidigare öppna jordbrukslandskapet värnas.  
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 MHN §  9 (forts) Dnr 2021-20 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Karta över planområdet. Planområde redovisat i gult. 1. Område söder om Buaråsvägen. 2. 
Området norr om Buaråsvägen. 3. Norr om bostadsområdet Hansagården.  
 
I plan- och genomförandebeskrivningen anges det följande enligt nedan;  
 
Vatten, spillvatten och dagvatten  
Planeringsförutsättningar  
Norr om föreslagen exploatering ligger det befintliga bostadsområdet 
Hansagården. Bostadsområdet ingår i Hansagårdens VA-samfällighet med 
eget vattenverk, markbädd för avloppsrening samt tillhörande 
ledningssystem. Ett antal fastigheter är anslutna till kommunalt vatten men 
inte till kommunalt spillvatten.  
 
Inom planområdet söder om Buaråsvägen har kommunen inga ledningar. 
Ledningarna inom området är privata och ägs av ovanstående samfällighet 
eller befintliga fastigheter inom planområdet. Ett par fastigheter inom 
planområdet är anslutna till kommunalt vatten via privata ledningar och en 
del har egen brunn. Avloppen är enskilda.  
 
I Trönningenäsvägen söder om planområdet sträcker sig en 
huvudvattenledning. I utbyggda etapper söder om planområdet finns 
anlagda dagvatten- och spillvattenledningar.  
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 MHN §  9 (forts) Dnr 2021-20 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Planförslag  
Västra delen av planområdet föreslås anslutas till ny dricksvattenledning 
söder om planområdet. Ledningen föreslås samförläggas med 
spillvattenledning i samma sträckning som planerad väg. Östra delen av 
planområdet föreslås ansluta till annan dricksvattenledning söder om 
planområdet. Tillgänglig tryckhöjd bedöms erforderlig för föreslagen 
bebyggelse.  
 
En spillvattenpumpstation föreslås norr om det befintliga området 
Hansagården. Pumpstationen är enligt planförslaget placerad med hänsyn 
till högsta högvattenyta som uppskattas till +2,4 m år 2100. Hit leds 
spillvatten från den norra delen av planområdet samt från bostadsområdet 
Hansagården. Spillvattnet föreslås sedan ledas i en tryckspilledning som 
förläggs inom planområdet och ansluter till en planerad spillvattenledning 
söder om området. Den privata VA-anläggningen som finns för området 
Hansagården kommer i genomförandet att tas bort och de boende i 
området kommer att behöva ansluta sina fastigheter till kommunalt VA.  
 
Den södra delen av planområdet föreslås ansluta längre västerut till 
befintligt spill- och dricksvattennät som finns utbyggt i bostadsområdet 
söder om planområdet. Eftersom allt dagvatten leds norrut men delar av 
spillvattnet söderut innebär det att ledningarna på en sträcka är förlagda 
med motsatt riktning.  
 
Vägtrafikbuller  
I programmet för Trönningenäs anges att trafikmängden på 
Trönningenäsvägen uppgår till ca 2 000 fordon per årsmedeldygn. När 
Trönningenäs är fullt utbyggt bedöms trafikmängden vara fördubblad. 
Planområdets tillfart sker via Fäxavägen och Travvägen vars trafik kommer 
öka. En bullerutredning är framtagen för att undersöka bullerpåverkan 
inom planområdet samt på befintlig bebyggelse längs infartsgatorna. 
Bullerutredningen (Akustikverkstan, 2020) är gjord efter 4 000 ÅDT på 
Trönningenäsvägen samt 420 ÅDT på Fäxavägen och 270 ÅDT på 
Travvägen.  
 
För bostäder inom planområdet gäller förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader, som anger bland annat att buller från 
spårtrafik och vägar inte bör överskrida: 
 
- 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad och  
- 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt  
- 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i 
anslutning till bostaden.  
 
Bullerutredningen visar att samtliga riktvärden uppnås i beräkningen 
förutom om uteplats skulle placeras vid fasad som är ca 10 m ifrån 
vägbanans mitt. Placeras uteplatser på andra sidor av huset än mot vägen 
kommer krav uppnås.  
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 MHN §  9 (forts) Dnr 2021-20 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Förorenad mark  
Den privata VA-anläggningen som finns för området Hansagården kommer 
tas bort i genomförandet och de boende i området kommer att behöva 
ansluta sina fastigheter till kommunalt VA.  
 
När avloppsreningsverket i samfälligheten tas bort är anläggningen att se 
som ett förorenat område.  
 
Skyddsavstånd djurhållning  
På Trönningenäs 5:29 används marken tidvis som betesmark för hästar. 
Hästhållning finns på Fyrkullen 2:2, 250 m från planområdet.  

 
 
Övervägande  
 
Vatten, spillvatten och dagvatten  
MHN anser att det är bra att hela området för detaljplanen tas i ett 
helhetsgrepp och ansluts till kommunalt VA.  
 
MHN vill poängtera att spillvattenpumpstationen som föreslås norr om det 
befintliga området Hansagården bör placeras där den ger minsta möjliga 
störning för närboende.  
 
MHN ställer sig frågande till att bostäder planeras i lågpunkter inom 
planområdet. Nämnden håller med om det som står i dagvattenutredningen 
(Trönningenäs 5:29, 1:44, 1:15 och 1:23 Va-utredning med dagvattenfokus, 
2019-06-17) där man föreslår att skyfallskartering bör genomförs där det 
kan säkerställas att höjdsättningen och avsatta ytor för skyfallskartering 
fungerar för stora regn.  
 
MHN förutsätter att möjligheter ges i detaljplanen på ett sådant sätt att 
dagvattnet inom området kommer kunna omhändertas på ett riktigt sätt. 
Dagvattenanvisningar för Falkenbergs och Varbergs kommuner ska följas i 
de delar den är tillämplig. Dagvattenanläggningar som iordningställs inom 
området är anmälningspliktiga till MHN.  
 
Vägtrafikbuller  
Trafikbullerutredningen för planförslaget visar att samtliga riktvärden 
uppnås i beräkningen förutom om uteplats skulle placeras vid fasad som är 
ca 10 m ifrån vägbanans mitt. MHN förutsätter att uteplatser placeras på så 
sätt att riktvärdena uppnås.  
 
I nu aktuella detaljplan uppnås bullerriktvärden, men miljö- och 
hälsoskyddsförvaltningen får återkommande klagomål från redan nu 
boende längs med Trönningenäsvägen angående den ökade trafikmängden 
och därmed ökningen av buller. Så som sker nu när fler detaljplaner arbetas 
med/har antagits i området utan att detaljplanen för Trönningenäsvägen är 
färdig är ohållbart. MHN har påpekat det förut och vill återigen understryka 
att detaljplanen för Trönningenäsvägen bör påskyndas.  
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 MHN §  9 (forts) Dnr 2021-20 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

 
Förorenad mark  
Enligt planförslaget kommer Hansagårdens VA-anläggning inte längre att 
användas eftersom anslutning ska ske till kommunalt VA. Om det blir så ska 
avloppsreningsverket tas bort och då hanteras som förorenat område enligt 
miljöbalken.  
 
Skyddsavstånd djurhållning  
Enligt planförslaget används tidvis Trönningenäs 5:29 som betesmark för 
hästar. Betesmarken kommer försvinna i takt med att området exploateras. 
  
MHN har ingen detaljkännedom gällande hästverksamheten på Fyrkullen 
2:2, 250 m från planområdet. Varbergs kommuns riktlinjer för hästhållning 
i anslutning till bostäder anger:  
 
Vid planläggning av bostadsområden och vid nyanläggning eller 
planläggning för offentlig verksamhet, lokaler dit allmänheten har tillträde, 
verksamhet för barn och ungdom, skolor m.m. ska avståndet från dess 
plangräns vara  
 
- 200 - 500 m till större befintlig hästhållning, skillnader beror bland annat 
på verksamhetens storlek, topografi m.m.  
- 200 m till befintlig enskild hästgård  
- 50 m till hagar och ridstigar.   

 
Beslutsunderlag  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 1 februari 2021 § 9 
Begäran om yttrande 4 januari 2021  
Plan för genomförandebeskrivning 7 december 2020   

 
 
Prot. utdrag: Stadsbyggnadskontoret  
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 MHN §  10 Dnr 2020-3874 

Yttrande över remiss angående nytt 
vattenskyddsområde med föreskrifter för Nedre 
Ätran i Falkenbergs, Varbergs, Hylte och 
Svenljunga kommun 
 
Beslut  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
 

1. då flera kommuner ska hantera prövningar och dispenser inom 
respektive kommun bör någon av kommunerna, lämpligen 
Falkenberg, ha en sammanhållande funktion för att få samsyn och 
enhetlig nivå på besluten.  

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Bakgrund  
Kommunstyrelsen i Falkenbergs kommun har hos Länsstyrelsen i Hallands 
län och Kommunfullmäktige i Svenljunga kommun ansökt om fastställelse 
av ett vattenskyddsområde för ytvattentäkten Nedre Ätran med därtill 
hörande skyddsföreskrifter. Vattenskyddsområdet omfattar delar av 
Falkenbergs, Varbergs och Hylte kommun i Hallands län samt delar av 
Svenljunga kommun i Västra Götalands län.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tidigare fått en remiss avseende denna 
ansökan daterad den 22 oktober 2019. Kommunstyrelsen i Falkenbergs 
kommun har, efter remissinstansernas tidigare inlämnade yttranden, 
reviderat sin ansökan i vissa delar. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har 
getts möjlighet att lämna yttrande över ansökan senast den 19 februari 
2021.  
 
Vid föregående tillfälle lämnade miljö- och hälsoskyddsnämnden följande 
yttrande: 1. Det är positivt att skyddet av vattenförekomsten förstärks så att 
råvattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv. 2. Det bör övervägas 
om hantering även ska vara med i § 1, gällande skadliga ämnen. 3. Uttrycket 
”punktbekämpning” i § 7 a bör definieras och läggas till under definitioner.  
 
Ansökan  
VIVAB har bemött inkomna yttranden och därefter uppdaterat underlaget. 
Bland annat har några begrepp förtydligats i föreskriften och dispenser ska 
sökas hos respektive kommuns nämnd för miljöfrågor istället för hos 
Länsstyrelsen. Vattenskyddsområdets utbredning har inte ändrats något.  
 
Det föreslagna vattenskyddsområdet Nedre Ätran har som syfte att skydda 
vattenkvalitén i Ätran, och minska risken för föroreningar av 
råvattenresursen. Grundvattentäkterna Kärreberg och Sörby, som ligger i 
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Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

den nedre delen av Ätrans avrinningsområde, har befintliga 
vattenskyddsområden som är fastställda av länsstyrelsen 2011 respektive 
2010. I Kärreberg sker infiltration av ytvatten från ett råvattenintag i Ätran, 
vid Fors, och i Sörby är förslaget att öka vattenuttaget på liknande sätt som 
i Kärrberg för att säkra vattenförsörjningen. I dag finns det inga fastställda 
vattenskyddsområden för ytvattendelen vilket är lämpligt för att ge 
råvattenintagen i Ätran ett skydd, dels för det befintliga uttaget vid Fors och 
det planerade uttaget vid Sörby. Ätrans avrinningsområde är 3 342 km2 
stort och berör totalt 10 kommuner. På grund av dess storlek är det inte 
aktuellt att vattenskyddsområdet omfattar hela avrinningsområdet utan 
avgränsas så att det omfattar nedre delen av Ätrans avrinningsområde. 
Ätrans tillrinningsområde består till stor del av skogsmark i den övre delen 
av tillrinningsområdet och jordbruksmark längre nedströms. Inom 
föreslaget vattenskyddsområde finns även ett flertal samhällen och större 
vägar. Vattenskyddsområdet föreslås omfatta en primär samt en sekundär 
skyddszon.  
 
I Varbergs kommun kommer föreslaget vattenskyddsområde beröra mindre 
områden i västra delen av Varberg, i anslutningen till Falkenbergs 
kommungräns. Även om de utgör mindre arealer anses det inte möjligt att 
utesluta dessa områden då de har betydelse för vattenskyddet. Dessa 
områden ingår både i primära och sekundär skyddszon. Antalet fastigheter 
inom förslaget vattenskyddsområde är i Varbergs kommun totalt 104 st, 
varav 36 st ligger inom den primära skyddszonen och 14 av dessa 
fastigheter har odlingsbar mark.  
 
Övrigt  
Enligt miljöbalken får ett vattenområde av en länsstyrelse eller kommun 
förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller 
ytvattentillgång. Föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över 
fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området 
ska meddelas. Sedan den 27 januari 2016 har den kommunala nämnden för 
miljö- och hälsoskydd i Varberg tillsynsansvaret över vattenskyddsområden 
i kommunen.  

 
 
Beslutsunderlag  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 1 februari 2021 § 10 
   
1. Bemötande av inkomna yttranden 2020-04-17  
2. Vattenskyddsföreskrifter 2020-12-11  
3. Utformning av vattenskyddsområdet 2020-04-17  
4. Konsekvensbeskrivning 2020-04-17  
5. Riskanalys 2020-04-17  
6. Teknisk beskrivning 2020-04-17  
7. PM Nedre Ätrans vattenskyddsområde 2020-12-03  
8. Översiktskartor 2020-12-11  
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Övervägande  
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen anser att det är bra att skyddet av 
vattenförekomsten förstärks så att råvattentillgången säkras i ett långsiktigt 
perspektiv. Då de mindre områdena inom Varbergs kommun bedöms ha 
betydelse för skyddet av vattenförekomsten tycker förvaltningen också att 
det bör omfattas av föreslaget vattenskyddsområde. Då flera kommuner ska 
hantera prövningar och dispenser inom respektive kommun anser 
förvaltningen att det är passande att någon av kommunerna, lämpligen 
Falkenberg, har en sammanhållande funktion för att få samsyn och en 
enhetlig nivå på besluten. Förvaltningen har inga synpunkter på de 
revideringar som skett.   

 
 
Prot. utdrag: Länsstyrelsen, Hallands län  
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 MHN §  11 Dnr 2020-3754 

Yttrande över En samlad djurhälsoreglering 
(SOU 2020:62) 
 
Beslut  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar 
 
1. ställa sig bakom utredningsförslaget att samla ansvaret på färre aktörer 

och mer samlad systematik i regelverk 
2. förorda att ansvaret enligt miljöbalken för utredning och bekämpande 

av smitta eller sjukdom hos sällskapsdjur förs över från kommunerna 
till länsstyrelserna eller annan statlig myndighet.    

 
 
Beskrivning av ärendet 
 
Regeringen genom Näringsdepartementet önskar att få synpunkter på 
förslagen eller materialet i betänkandet ”En samlad djurhälsoreglering”, 
SOU 2020:62. Svar ska ha lämnats via epost senast den 1 mars 2021.  
 
Betänkande av Djurhälsolagsutredningen, har haft ett uppdrag att göra en 
översyn av den nuvarande lagstiftningen på djurhälsoområdet.  
Utredningen föreslår bland annat att det införs en ny djurhälsolag och en 
tillhörande djurhälsoförordning som ersätter epizootilagen, zoonoslagen 
och bisjukdomslagen och de förordningar som beslutats med stöd av dessa 
lagar. Den föreslår vidare att alla bestämmelser om djurhälsa i 
provtagningslagen, lagen om kontroll av husdjur och de förordningar som 
meddelats med stöd av respektive lag flyttas över till den nya 
djurhälsolagen och dess förordning, i den mån bestämmelsen i fråga ska 
behållas. Samma sak föreslås beträffande införsel- och 
utförselförordningarna.  
 
Utredningen föreslår också att djurhälsolagen ska komplettera EU-
lagstiftningen på området. EU:s djurhälsoförordning och de delegerade 
akterna och genomförandeakterna innehåller till stor del bestämmelser 
som är direkt tillämpliga. Samma sak gäller i fråga om EU:s 
kontrollförordning.    

 
 
Beslutsunderlag  
 
SOU 2020:62 – En samlad djurhälsoreglering: 
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-
utredningar/2020/11/sou-202062/ 
Miljö- och hälsoskyddsnämndens arbetsutskott 1 februari 2021 § 11, beslut: 
1.  överlämna frågan till miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde.      

 



Varbergs kommun Sammanträdesprotokoll  
Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2021-02-15 20 

 

 
 

 MHN §  11 (forts) Dnr 2020-3754 
 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande Datum 

 

Övervägande  
 
Nämnden anser att det utifrån hittillsvarande erfarenhet av t.ex. Covid-
pandemin torde vara en bra utgångspunkt att reducera antalet inblandade 
myndigheter och hierarkiska nivåer nationellt, regionalt och kommunalt 
och i så stor utsträckning som möjligt centrera ansvar, kravsättande och 
reglerande på så få aktörer som möjligt. Nämnden ställer sig bakom det 
utredningsförslag och ambitioner att samla ansvar på färre aktörer och en 
mer samlad systematik i regelverk. Nämnden är dock ingen större aktör i 
sammanhanget och har inte detaljstuderat utredningen.  
 
Miljö- och hälsoskyddsnämnden förordar dock att man även för över 
ansvaret för bestämmelserna om kommunernas ansvar enligt miljöbalken 
för utredning och bekämpande av smitta eller sjukdom hos sällskapsdjur till 
länsstyrelsen eller annan statlig myndighet. 
 
Smittskyddslagen gäller i första hand åtgärder som ska förhindra spridning 
av smitta från person till person och åtgärder som riktar sig till människor. 
Reglerna kompletteras av bestämmelser i miljöbalken (1998:808) om 
objektburen smitta. Med objektburen smitta avses sjukdomar och 
smittämnen som kan spridas mellan ett objekt och en människa. Ordet 
objekt omfattar inte bara föremål såsom livsmedel och olika slags 
anläggningar utan även vilda och hållna djur. Här finns alltså en viss 
överlappning med djurhälsolagstiftningen, livsmedelslagstiftningen och 
lagstiftningen om animaliska biprodukter. Bestämmelserna om 
objektburen smitta finns i 9 kap. 15 § miljöbalken och innebär ett ansvar för 
kommunen att ingripa i vissa fall om den får uppgifter som tyder på en 
smittkälla i miljön. Vid misstanke om att ett sällskapsdjur som innehas av 
privatperson eller ett objekt bär på en allvarlig smittsam sjukdom som kan 
föras över till människor, ska kommunen omedelbart vidta de åtgärder som 
behövs för att spåra smittan och undanröja risken för smittspridning.  
 
I de flesta fall är det smittskyddsläkaren som underrättar kommunen om 
förhållanden som han eller hon bedömer påkallar åtgärder från 
kommunens sida. Smittskyddsläkaren kan aktualisera smittskyddsansvaret 
hos olika berörda myndigheter samtidigt. Ett sådant förfarande kan bli 
aktuellt t.ex. vid ett utbrott där flera objekt är tänkbara som smittkälla. 
Kommunens ansvar för att vidta åtgärder inträder senast när den fått 
kännedom om förhållanden som den bedömer påkallar ett ingripande.  
 
Om det är nödvändigt för att förhindra spridning av sjukdomen får 
kommunen låta förstöra föremål av personlig natur och låta avliva 
sällskapsdjur som innehas av privatpersoner. Regeringen räknade vid 
införandet av bestämmelserna att man endast mycket sällan skulle behöva 
utnyttja åtgärden att avliva sällskapsdjur, eftersom smittspridning bör 
kunna förhindras på andra sätt (prop.2003/04:30 s.249). Bestämmelserna 
om kommunernas ansvar enligt miljöbalken för utredning och bekämpande 
av smitta eller sjukdom hos sällskapsdjur, gäller inte om åtgärder vidtas 
enligt livsmedelslagen, provtagningslagen, epizootilagen eller zoonoslagen.  
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Det har uppmärksammats att det i vissa fall av smittskyddsskäl inte är 
möjligt att efterleva både epizootilagstiftningen och miljöbalken. 
Jordbruksverket och Naturvårdsverket har gjort bedömningen att principen 
om lex specialis är tillämplig. Det innebär att en speciallagstiftning som 
epizootilagstiftningen går före en allmän lagstiftning som miljöbalken, om 
kraven i de två lagarna är oförenliga.  
 
Utredningen gör bedömningen att det i djurhälsolagen inte bör tas in någon 
möjlighet att överlämna offentlig kontroll till kommunerna. Om offentlig 
kontroll eller annan offentlig verksamhet har överlämnats till en kommun, 
ska kommunens uppgift fullgöras av den eller de kommunala nämnder som 
fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Kommunerna har 
alltså inte idag några uppgifter enligt provtagningslagen. Någon möjlighet 
att delegera uppgifter på djurhälsoområdet till kommunerna finns inte 
heller enligt de andra djurhälsolagarna. I praktiken har kommunerna alltså 
inte någon roll enligt den rådande djurhälsoregleringen. Kommunerna har 
inte heller några andra uppgifter som gäller levande djur, om man bortser 
från kommunens roll i förhållande till miljö- och hälsa på kommunal nivå, 
t.ex. när det gäller objektburen smitta (9 kap. 14 och 15 §§ miljöbalken). 
Kommunerna har inte längre något djurskyddsansvar. I allmänhet saknas 
det hos kommunerna anställda veterinärer eller annan personal med 
kompetens inom djurens hälso- och sjukvård. Det är därför tveksamt om 
kommunerna idag har tillgång till den kompetens som behövs för att kunna 
utöva offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet på 
djurhälsoområdet.  
 
Det torde med ovanstående resonemang vara logiskt att man även för över 
ansvaret för bestämmelserna om kommunernas ansvar enligt miljöbalken 
för utredning och bekämpande av smitta eller sjukdom hos sällskapsdjur till 
länsstyrelsen eller annan statlig myndighet.  
  
Utifrån hittillsvarande erfarenhet av Covid-pandemin torde det vara en bra 
utgångspunkt att reducera antalet inblandade myndigheter och hierarkiska 
nivåer nationellt, regionalt och kommunalt och i så stor utsträckning som 
möjligt centrera ansvar, kravsättande och reglerande på så få aktörer som 
möjligt. Vid kommande pandemier kan sällskapsdjur istället för minkar 
vara smittbärare.  

 
 
 
Prot. utdrag: Näringsdepartementet   
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