
 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-24    

Tillsynsnämnden    
 

 

Sekreterare .................................................  
 Philip Norrman  

Ordförande ................................................        ………………………………………. 
 Ann-Kristin Petersson (S)  

Underskrifter 

Justerande ................................................        ………………………………………. 
  Ulf Hedin (S)  
    

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Tillsynsnämnden 
Sammanträdesdatum 2022-02-24   

Datum för anslags 
uppsättande 

 
Datum för anslags 
nedtagande 

 

Förvaringsplats för 
protokollet 

Kommunhuset 

................................................. Underskrift 
 

  
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

Plats och tid Hyltebruk Nissan kl. 09:00-10:45 
  
Beslutande ledamöter Ann-Kristin Petersson (S) (ordförande), Ulf Hedin (S), Uno Sjöberg (C) (vice 

ordförande) 
  
Ej tjänstgörande ersättare  
  
Övriga närvarande Siv Modée (Bygg- och miljöchef) 

Philip Norrman (Nämndsekreterare) 
Isabel Said (ekonom) 
Veronica Andersson (Miljö och hälsoskyddsinspektör) 

  
Utses att justera Ulf Hedin (S) 
  
Justeringens plats och tid  
  
Protokollet omfattar §§1-8 
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ÄRENDELISTA 
§1 Godkännande av ärendelista och val av justerare 

§2 Information 

§3 Anmälan av delegeringsbeslut 

§4 Internkontrollplan 2021, uppföljning för tillsynsnämnden 

§5 Bokslut 2021 

§6 Tillsynsplan med behovsutredning, 2022-2024 

§7 Förslag till platsspecifika riktvärden 

§8 Sammanträdestider 2022 
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§1 

Godkännande av ärendelista och val av justerare  
(2022 TSN0002) 

Beslut 
Tillsynsnämnden godkänner ärendelistan och utser Ulf Hedin (S) att justera protokollet.  
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§2 

Information  
(2022 TSN0004) 

Beslut 
Tillsynsnämnden har tagit del av informationen. 

Handlingar i ärendet 
 Handlingsplan för Förorenade områden inom Hylte kommun 

4 (11)



 MÖTESPROTOKOLL 
 Mötesdatum 
 2022-02-24  
  

Tillsynsnämnden    

 
 
Justerandes sign   Utdragsbestyrkande 

§3 

Anmälan av delegeringsbeslut  
(2022 TSN0003) 

Beslut 
Tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret redovisar följande delegeringsbeslut: 
Delegeringsbeslut tillsynsnämnden oktober 2021 till januari 2022 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - anmälan delegeringsbeslut 
 Delegationsbeslut miljö tillsynsnämnden 2021-10-01 tom 2022-01-31 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 

Beslutet skickas till  
- 
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§4 

Internkontrollplan 2021, uppföljning för tillsynsnämnden  
(2022 TSN0007) 

Beslut 
Tillsynsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen för bokslutet 
2021. 

Beskrivning av ärendet 
Enligt kommunfullmäktige skall en intern kontrollplan upprätthållas av varje nämnd/styrelse. 
Regler skall utformas lokalt för att säkerställa att kommunens nämnder upprätthåller en 
tillfredsställande intern kontroll – kontrollrapport, och för att bedriva en ändamålsenlig och 
kostnadseffektiv verksamhet av hög kvalité. 
Tillsynsnämnden skall rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen i bokslutet. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Intern kontrollplan 
 Internkontrollplan 2021 TN 16 feb 21 förslag 
 Kontrollrapport - Tillsynsplan -2021_12 
 Kontrollrapport, Handläggningstid _ 2021_12_TSN 
 Kontrollrapport, Intern debitering av tillsynsavgifter _ 2021_12_TSN 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden har tagit del av uppföljningen av den interna kontrollplanen för bokslutet 
2021. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen 
Kommunrevisorerna 
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§5 

Bokslut 2021  
(2021 TSN0002) 

Beslut 
Tillsynsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021. 

Beskrivning av ärendet 
Tillsynsnämndens budget för 2021 uppgår till 145 tkr. Nämnden visar en positiv avvikelse på 
71 tkr vid bokslutet.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Bokslut 2021 
 Bokslut tillsynsnämnden 2021 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden godkänner upprättat bokslut för 2021. 
 

Beslutet skickas till  
Ekonomienheten 
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§6 

Tillsynsplan med behovsutredning, 2022-2024  
(2022 TSN0006) 

Beslut 
Tillsynsnämnden beslutar fastställa tillsynsplan, med behovsutredning 2022 – 2024, samt 
tillsynsplanering. 

Beskrivning av ärendet 
Som myndighetsnämnd ska tillsynsnämnden enligt miljöbalken och flera andra områdens 
lagstiftningar föra register över de verksamheter som fordrar återkommande tillsyn och 
redovisa vilket resurs- och kompetensbehov som finns.  
En tillsynsplan tillsammans med en behovsutredning ska årligen tas upp för beslut som 
redovisar nämndens tillsynsbehov och fastställas av nämnden kopplat till budgeten. 
Tillsynsnämnden föreslås besluta anta bilagd tillsynsplan med behovsutredning för 2022 – 
2024 med bilagd tillsynsplanering. 

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Tillsynsplan, 2022-2024 
 §106 SBN Tillsynsplan för samhällsbyggnadsnämndens ansvarsområden 2022 - 2024 
 Tillsynsplan 2022 till 2024 
 Tillsynsplanering, Livsmedelsverksamhet 2022 
 Tillsynsplanering, Hälsoskyddsverksamhet 2022 
 Tillsynsplanering, Miljöfarlig verksamhet 2022 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden beslutar fastställa tillsynsplan, med behovsutredning 2022 – 2024, samt 
tillsynsplanering. 
 

Beslutet skickas till  
Kommunfullmäktige 
Samhällsbyggnadskontoret 
Samhällsbyggnadskontorets samverkansgrupp 
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§7 

Förslag till platsspecifika riktvärden  
(2022 TSN0005) 

Beslut 
Nämnden antar de platsspecifika riktvärdena för fastighet Västra Hylte 1:211 

Beskrivning av ärendet 
Ecos Dnr. 2020-948 
Fastighet: Västra Hylte 1:211 
Bakgrund 
Fastighet Västra Hylte 1:211 planeras för exploatering av bostäder. Genomförda 
provtagningar har visat på att det finns halter av markföroreningar som ligger över 
Naturvårdsverkets riktvärden för känslig markanvändning (KM). Genom konsult har det tagits 
fram förslag till platsspecifika riktvärden (PSVR) för aktuell fastighet. I den sammanfattande 
rapporten lyfts uppskattade risker som den rådande föroreningssituationen kan innebära samt 
vad som krävs för att reducera dessa risker inför den framtida omställning till bostadsområde. 
Föroreningar som har påträffats inom fastigheten är barium, koppar, bly, kadmium, alifater, 
aromater, PAH-M och PAH-H. Av 39 provtagna punkter har det påträffats föroreningar som 
överstiger KM i 6 av dessa punkter. 
Ärendet 
Upphandlad konsult har med hjälp av Naturvårdsverkets beräkningsverktyg räknat fram 
PSRV för den aktuella fastigheten. Här tas hänsyn till vistelsegraden av människor inom 
området, samt exponeringsvägar. Även skydd av markmiljö samt grund- och ytvatten 
inkluderas i verktyget. Resultatet från beräkningen finns i bilaga 3 och 4 i rapporten från 
Breccia (2022-02-09). 
Följande platsspecifika riktvärden föreslås: 

Parameter Högsta uppmätta halt (Västra Hylte 
1:211) 

PSRV 
(Breccia) 

KM 
(Naturvårdsverket) 

Alifater >C16-
C35 270 1000 100 

Aromater ZC10-
C16 5,2 15 3 

PAH-M 9,48 3,5 3,5 
PAH-H 10,1 1,8 1 
Barium (Ba) 201 300 200 
Kadmium (Cd) 1,23 2 0,8 
Koppar (Cu) 105 200 80 
Bly (Pb) 75,5 70 50 
Bygg- och miljöenhetens bedömning 
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Vid jämförelse mellan de uppmätta halterna i området och de platsspecifika riktvärdena, visar 
det att de uppmätta halterna överskrider de platsspecifika riktvärdena för PAH- M, PAH-H 
samt bly. Majoriteten av de uppmätta föroreningshalterna inom området överskrider KM 
marginellt. Enligt detaljplanen kommer en stor del av fastigheten att bebyggas med bostäder, 
en del kommer att hårdgöras och en del kommer att förbli mjuk markyta. Exponeringsvägarna 
via intag av jord och växter antas begränsas av den planerade utformningen samt genom 
schaktsanering i de punkter som överstiger PSRV.  
Dessa PSRV antas kunna vara applicerbara för den detaljplan som ligger till förslag. I en 
förändring av planen, kan PSRV behöva att omprövas. 

Handlingar i ärendet 
 Förslag till platsspecifika riktvärden 
 Översiktskarta med provtagna punkter (2022-01-27) 
 Platsspecifika riktvärden på fastigheten Västra Hylte 1:211, Hylte kommun (2022-02-

09, Breccia) 

Förslag till beslut 
Nämnden antar de platsspecifika riktvärdena för fastighet Västra Hylte 1:211 
 

Beslutet skickas till  
Kommunstyrelsen, Hylte kommun 
Bygg- och miljöenheten, Hylte kommun 
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§8 

Sammanträdestider 2022  
(2022 TSN0001) 

Beslut 
Tillsynsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för nämnden under 2022: 
  
Nämnd – kl. 09.00 
24 februari  
28 april 
23 juni  
1 september  
27 okt  
15 dec 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har tagit fram ett förslag på mötesdagar för tillsynsnämnden 2022. 
Förslaget bygger på tider som är planerade utifrån de ekonomiska aktiviteterna under 2022. 
Tillsynsnämnden börjar sina sammanträden kl. 09:00. Samtliga datum är torsdagar.  

Handlingar i ärendet 
 Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2022 

Förslag till beslut 
Tillsynsnämnden beslutar om följande sammanträdesdagar för nämnden under 2022: 
  
Nämnd – kl. 09.00 
24 februari  
28 april 
23 juni  
1 september  
27 okt  
15 dec 
  
 

Beslutet skickas till  
- 
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