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Justering
Protokollet justeras med digital signering och saknar därför underskrifter.

Ordförande Anders Landin

Justerare Arijeta Reci

Justerade paragrafer § 59 - 70

Ajournering

Anmärkning
Cecilia Birgersson (C) lämnade mötet 10:30 under § 70.
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§ 59 Dnr ALLM.2021.1

Val av justerare
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden väljer Arijeta Reci (S) till justerare av mötets

protokoll.

Bakgrund
Justerare är den nämndledamoten som godkänner ett mötesprotokoll.

Justeraren kontrollerar att det står samma sak i protokollet som det som

arbetsutskottet beslutade på mötet.
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§ 60 Dnr ALLM.2021.2

Allmänhetens frågestund
Ingen allmänhet närvarade vid mötet.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten.

Under denna dagordningspunkt har vem som helst möjlighet att ställa frågor

till nämndens politiker.
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§ 61 Dnr ALLM.2021.3

Information till nämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämden noterar informationen.

Bakgrund
Presidiet, förvaltningschef och enhetschefer informerar om aktuella

händelser.

Kaisa Sandstedt informerade om klagomålsärendet på dricksvattnet vid

fastigheterna längs Tingsrydsvägen.

Miljö- och hälsoskyddskontorets nya medarbetare Louise Karlsson, Mikaela

Fransson, Patrik Petersson och Veronica Sai presenterade sig.
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§ 62 Dnr ALLM.2021.4

Redovisning av delegationsbeslut
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av delegations-

besluten. Redovisningen motiverar inget ytterligare beslut.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddskontoret redovisar beslut som de har fattat på delega-

tion av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Enligt kommunallagen (2017:725)

6 kap 37 § får en nämnd ge anställda hos kommunen i uppgift att besluta i

stället för nämnden i vissa ärenden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-06-01 § 33

Delegationslista MHN 2021-06-15
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§ 63 Dnr ALLM.2021.5

Inkomna handlingar för kännedom till nämnd
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar informationen från de inkomna

handlingarna. Handlingarna motiverar inget ytterligare beslut.

Handlingar registrerade 2021-04-17 - 2021-05-21

Länsstyrelsen

· Beslut 2021-04-22: MIL.2019.4560

· Beslut 2021-04-27: LIV.2020.1262

Mark- och miljödomstolen

· Dom 2021-05-12: MIL.2020.3398

· Dom 2021-05-20: MIL.2017.33

Överklaganden

· Överklagande 2021-05-03: TOB.2019.3828

Kommunens revisorer

· Beslut 2021-04-08 § 71

Kommunstyrelsen

· Beslut 2021-04-06 § 141

· Beslut 2021-04-06 § 159

Kommunfullmäktige

· Beslut 2021-04-20 § 39

· Beslut 2021-04-20 § 40

· Beslut 2021-04-20 § 57

· Beslut 2021-04-20 § 58

· Beslut 2021-04-20 § 59

· Beslut 2021-04-20 § 60

· Beslut 2021-04-20 § 61

· Beslut 2021-04-20 § 69

· Beslut 2021-04-20 § 76

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden går igenom handlingar som har kommit in

till nämnden för kännedom.

Beslutsunderlag
Inkomna handlingar 2021-05-21
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§ 64 Dnr ALLM.2021.6

Ekonomisk uppföljning med helårsprognos
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar redovisningen av den ekonomiska

uppföljning per april med prognos för helår 2021.

Bakgrund
Enligt ekonomistyrningsprinciperna ska varje nämnd lämna en ekonomisk

uppföljning per april 2021 med helårsprognos till kommunstyrelsen. Denna

prognos avser ekonomisk uppföljning till och med 30 april 2021 med helårs-

prognos.

Bedömning
Miljö- och hälsoskyddskontoret har upprättat en ekonomisk uppföljning per

april 2021 med en helårsprognos. Miljö- och hälsoskyddsnämndens ekono-

miska utfall till och med 30 april visar på ett nollresultat. Nämnden bedöms

också göra ett nollresultat på helåret. Förvaltningen prognosticerar på hel-

året ett intäktstapp på ca  2,1 miljoner kronor mot budget. Samtidigt som

arbetskraftskostnaderna förväntas ge ett motsvarande överskott. 

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-06-01 § 34

Förvaltningschefens förslag till beslut 2021-05-20

Ekonomisk uppföljning per april med helårsprognos 2021
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§ 65 Dnr ALLM.2021.2448

Anmälan om dataskyddsombud
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden utser Marcus Holmqvist till data-

skyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679

(GDPR), för nämndens personuppgiftsbehandling från och med

13 augusti 2021.

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden noterar att Maria Wellmerts uppdrag

som dataskyddsombud upphör den 13 augusti 2021.

Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden är personuppgiftsansvarig för de person-

uppgiftsbehandlingar som görs inom myndigheten. En personuppgifts-

ansvarig ska utse ett dataskyddsombud.

Bedömning
Nuvarande dataskyddsombud slutar den 12 augusti. I avvaktan på rekrytering

av ersättare föreslås säkerhetschef Marcus Holmqvist som nytt dataskydds-

ombud.

Beslutet att utse nytt ombud ska anmälas till Integritetsskyddsmyndigheten

(IMY).

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-06-01 § 35

Förvaltningschefens förslag till beslut 2021-05-27

Beslutet skickas till
För åtgärd

Interitetsskyddsmyndigheten (genom webbformulär)

För kännedom

Marcus Holmqvist
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§ 66 Dnr ALLM.2021.2095

Yttrande över Transportplan 2025
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden ställer sig bakom de utvecklingsområden

och insatsområden som tagits fram i förslag till transportplan.

Nämnden lämnar följande förslag på ändringar eller tillägg i planen.

· Ändra så att det framgår att det är förslaget till kommuntäckande

översiktsplan 2021 som planen baseras på förutom Hållbara Växjö 2030.

Ändra texten till figur 2 så att teckenförklaring överensstämmer med

förslaget till översiktsplan.

· Ta även med miljöaspekter som minskning av buller och luftföroreningar,

förutom klimatsmarta/fossilbränslefria transporter, vilka kopplar till

Hållbara Växjö 2030.

· Ta med utbildnings- och informationssatser riktade till barn och ung-

domar inom skolan för att skapa ett mer trafiksäkert beteende, vilket kan

leda till att fler vågar cykla eller gå i trafiken och därmed minska det

privata bilåkandet.

· Redogör för om förslaget till transportplan innebär att andra planer som

till exempel cykelvägplanen från 2019 behöver prioriteras för revidering.

· Förtydliga vissa fackbegrepp, till exempel mobility management och

mobilitetshubb.

· Förse hänvisning till översiktsplan, fotgängarplan och cykelvägplan med

årtal för antagande för respektive plan.

· Ta bort de siffror i texten som ser ut som hänvisningar men som saknar

förklaringar.

Bakgrund
Tekniska förvaltningen remitterar förslag till Transportplan 2025. Planen ska

ersätta den nuvarande från 2014 och gälla till 2025. Den antas av kommunfull-

mäktige.

Transportplanen är det koncernövergripande plandokumentet för all verk-

samhet i Växjö kommunen som påverkar transporter. Planen beskriver hur

Växjö kommun ska arbeta för att skapa ett trafiksäkert, hållbart och effektivt

transportsystem och nå kommunens transportrelaterade målsättningar i

hållbarhetsprogrammet och enligt kommunens översiktsplan.

Transportplanen innehåller utvecklingsområdena hållbar samhällsplanering,

mobility management, gång och gaturummet, cykel och små elfordon, kollek-
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tivtrafik, godstrafik och logistik samt hållbar motorfordonstrafik. För varje

utvecklingsområde finns flera insatsområden.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden ges tillfälle att lämna synpunkter på planen.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-06-01 § 36

Förvaltningschefens förslag till beslut 2021-05-24

Förslag till Transportplan 2025

Beslutet skickas till
För åtgärd

Tekniska nämnden
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§ 67 Dnr SAMPL.2021.2345

Yttrande över detaljplan, Stjärnvik 15:55
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan inte tillstyrka detaljplanen i dess

nuvarande utformning. För att nämnden ska kunna bedöma lokaliseringen av

bostäder med trädgårdar och den förändrade markanvändning behöver

naturvärden, påverkan på Tävelsåssjön och buller utredas.

Naturvärdesinventeringen bör minst omfatta fåglar, fladdermöss, kräldjur,

insekter och skyddsvärda växter.

Trädgårdar är uteplatser. Den beräknade ljudnivån från trafiken på riksvägen

är cirka 55 dBA vid föreslagen plangräns. För ljudnivån i trädgårdarna gäller

riktvärdena 50 dBA ekvivalent ljudnivå och 70 dBA maximal ljudnivå. Det bör

redan i planskedet visas att det går att skapa trädgårdar med god ljudkvalité

som klarar riktvärdena i förordningen.

Tävelsåssjön med badplats är viktig för Tävelsås. Det behöver utredas hur det

ska kunna förhindras att befintligt jordmaterial och slam från markutfyllnad

m.m. förorenar våtmarken och Tävelsåssjön, vid markarbeten och omdrag-

ning av diket. Risk finns annars för utsläpp eftersom grundvattnet inom om-

rådet är högt. Nivån bedöms ligga ca 0-0,5 meter under befintlig markyta och

vissa delar står under vatten delar av året. Tävelsåssjön är en mindre sjö som

är känslig för näringsämnen och utsläpp av slam kan försämra badvatten-

kvalitén. Våtmarken inom planområdet där diket mynnar är belägen i

Tävelsåssjöns norra del och badplatsen är belägen ca 500 meter nedströms.

Bakgrund
Stadsbyggnadskontoret har skickat förslag till detaljplan för Stjärnvik 15:55 till

miljö- och hälsoskyddsnämnden för yttrande. Syftet med detaljplanen är att

möjliggöra byggnation av bostäder.

En naturvärdesinventering planeras att utföras inför granskningen. Planom-

rådet rymmer bland annat delar av en våtmark, strandäng, översilningsmark

och rinnande vatten, vilket kan innebära att området har höga naturvärden.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-06-01 § 37

Enhetschefens förslag till beslut 2021-05-24

Förslag till detaljplan för Stjärvik 15:55

Yrkanden
Anders Landin (L): Bifall till arbetsutskottets förslag med följande ändring av

första beslutsmeningen: Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan inte tillstyrka

detaljplanen i dess nuvarande utformning.
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Beslutsordning
Ordförande Anders Landin (L) frågar om yrkandet kan antas och konstaterar

att nämnden beslutar enligt det egna yrkandet.

Beslutet skickas till
För åtgärd

Byggnadsnämnden
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§ 68 Dnr MIL.2021.2346

Yttrande över ändring av villkor för

efterbehandling
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att Miljöprövningsdelegationen inom

Länsstyrelsen i Kalmar län inte ska medge Lennart Petersson Grus & Åkeri AB

ansökan om ändring av villkor i tillstånd till täktverksamhet, på fastigheterna

Möcklehult 1:1 och Attsjö 9:1 i Växjö kommun.

Bakgrund
Lennart Petersson Grus & Åkeri AB (Bolaget) har lämnat in en ansökan om

ändring av villkor till Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Kalmar

län. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har nu fått möjlighet att yttra sig om

ansökan.

Bolaget ansöker om ändring av villkor 13 i tillstånd till täktverksamhet, på

fastigheterna Möcklehult 1:1 och Attsjö 9:1 i Växjö kommun. Täkten är en

grus- och moräntäkt. Bolaget yrkar att villkor 13 ändras på så sätt att

tidpunkten för när efterbehandlingsåtgärder ska vara slutförda bestäms till

fem år efter tillståndstidens utgång.

Villkor 13 har följande formulering:

"13. Uttag av material ska ske så koncentrerat som möjligt med en successiv

efterbehandling allteftersom brytningen fortskrider. Senast tre år innan

täktverksamheten beräknas upphöra ska verksamhetsutövaren inge en slutlig

efterbehandlingsplan till tillsynsmyndigheten, upprättad i samråd med

markägare och tillsynsmyndighet. Samtliga efterbehandlingsåtgärder ska vara

slutförda ett år efter avslutad täktverksamhet, dock senast vid tillståndstidens

utgång."

Ansökan om ändring av villkor lämnades in till miljöprövningsdelegationen

den 29 mars 2021 och tillståndet gällde till och med den 30 mars 2021.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har förelagt bolaget om att komma in med

slutlig efterbehandlingsplan. Bolaget lämnade in slutlig efterbehandlingsplan

2019-03-01, vilket var ca 11 månader senare än villkoret angav. Enligt villkor 13

i tillståndet så skulle dessutom samtliga efterbehandlingsåtgärder varit slut-

förda innan tillståndstiden utgång 2021-03-31.

Enligt efterbehandlingsplanen skulle verksamhetsområdet med dess släntlut-

ningar mätas in och redovisas på ritning efter avslutad efterbehandling.

Bolaget har inte slutfört efterbehandlingen och har därmed inte heller

kommit in med redovisning.

Som grund för yrkandet framför bolaget att man överväger att ansöka om

nytt tillstånd till täkt på de nämnda fastigheterna och att det är lämpligt att
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ändra villkoret på så sätt att prövningen av ansökan om nytt tillstånd möjlig-

görs, för att undvika att resurser inte kan komma till nytta på avsett sätt.

Bedömning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att efterbehandling och avslut av

Lennart Petersson Grus & Åkeri ABs täktverksamhet på fastigheterna Möck-

lehult 1:1 och Attsjö 9:1 i Växjö kommun behöver fullföljas och nu drivs via

tillsynen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden var negativa vid förra tillstånds-

prövningen rörande täktverksamheten på fastigheterna Möcklehult 1:1 och

Attsjö 9:1.

Bolaget har fler täkter i kommunen, där efterbehandlingen av täkten har

dragit ut på tiden och nämnden har fått fatta beslut om föreläggande med

vite för att efterbehandlingen ska prioriteras av bolaget. Trots att tiden har

gått ut för efterbehandling där nämnden har beslutat om föreläggande med

vite har efterbehandlingen fortfarande inte slutförts.

Nämnden bedömer utifrån erfarenhet av bolagets arbete att det inte är

lämpligt att ge längre tid, eftersom det inte har slutfört efterbehandling och

inkommit med redovisning enligt efterbehandlingsplan och inom tillstånds-

given tid. Tillvägagångssättet för täktverksamheten på fastigheterna Möckle-

hult 1:1 och Attsjö 9:1 påminner om den verksamhet där efterbehandling inte

har fullföljts trots föreläggande med vite. Även där påbörjades process för att

söka ett nytt tillstånd för att bryta ut resterande material, m.m. Detta togs

sedan tillbaka för att i stället avsluta täkten genom att enbart hantera

utbrutet material samt att efterbehandla området och därefter ha kvar en

upplagsyta.

Nämnden bedömer utifrån tidigare erfarenhet att förlängd tid inte ska ges för

efterbehandling av täkten.

Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-06-01 § 38

Förvaltningschefens förslag till beslut 2021-05-25

Beslutet skickas till
För åtgärd

Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen Kalmar län
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§ 69 Dnr TOB.2019.4409

Avslag på ansökan om tillstånd för

tobaksförsäljning
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden avslår

ansökan om tillstånd för att sälja tobaks-

varor i detaljhandel.

Bakgrund
med adressen Västergatan 3 och har

ansökt om att sälja tobaksvaror i detaljhandel enligt lagen om tobak och

liknande produkter (nedan i texten förkortat till LTLP). Verksamheten har

anmält tobaksförsäljning enligt den äldre tobakslagen och får sälja tobaks-

varor fram till beslut enligt LTLP.

Bedömning
Beslut fattas med stöd av lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088)

kapitel 5 §§ 1, 2, 6 och 7 samt Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egen-

kontrollprogram vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare HSLF-FS 2019:20 § 4, 7, 8 och 9.

I 5 kap. § 1 LTLP står:

Endast den som har tillstånd får bedriva detaljhandel eller partihandel med

tobaksvaror. Tillstånd krävs inte för detalj- eller partihandlare som varken har

säte eller fast driftställe för näringsverksamhet i Sverige. Ett tillstånd kan

gälla för viss tid eller tills vidare. Om den som ansöker om tillstånd avser att

bedriva detaljhandel från ett försäljningsställe, ska tillståndet avse

försäljningsstället.

I 5 kap. § 2 LTLP står:

Ett tillstånd får beviljas endast den som visar att han eller hon med hänsyn till

sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt

är lämplig att utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i

enlighet med de krav som ställs upp i denna lag.

I 5 kap. § 6 LTLP står:

Den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror eller gränsöver-

skridande distansförsäljning ska utöva särskild kontroll (egenkontroll) över

försäljningen och ansvara för att det finns ett för verksamheten lämpligt

egenkontrollprogram.

I 5 kap. § 7 LTLP står:

Till ansökan om tillstånd enligt 3 § eller registrering enligt 5 § ska egenkon-

trollprogrammet och de övriga uppgifter som behövs för kommunens pröv-

ning och tillsyn eller Folkhälsomyndighetens tillsyn bifogas.
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I Folkhälsomyndighetens föreskrifter om egenkontrollprogram vid försäljning

av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare HSLF-FS

2019:20 § 4, 8 och 9 står:

4 § Ett egenkontrollprogram dokumenterar de rutiner som behövs i den

verksamhet som egenkontrollprogrammet gäller för. Det ska säkerställa att

de krav som följer av lagen (2018:2088) om tobak och liknande produkter följs

vid försäljning av tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllnings-

behållare.

8 § Vid detaljhandel ska det framgå av egenkontrollprogrammet hur närings-

idkaren säkerställer att

1. de tobaksvaror som säljs är rapporterade enligt 2 kap. 2 § lagen (2018:2088)

om tobak och liknande produkter,

2. de tobaksvaror, elektroniska cigaretter eller påfyllningsbehållare som säljs

är anmälda enligt 2 kap. 3 § eller 2 kap. 7 § samma lag,

3. de förpackningar med tobaksvaror, elektroniska cigaretter och

påfyllningsbehållare som säljs uppfyller kraven på märkning och

innehållsdeklaration enligt 3 kap. 1–6 §§ samma lag,

4. det på försäljningsstället finns en tydlig och klart synbar skylt om

åldersgräns enligt 5 kap. 18 § tredje stycket samma lag,

5. ålderskontroll sker enligt 5 kap. 18–19 §§ samma lag. Detta gäller även vid

försäljning genom automat, via postorder, distansförsäljning eller på liknande

sätt, och

6. personalen informeras och får det stöd som de behöver för att kunna följa

lagen om tobak och liknande produkter och anslutande föreskrifter.

9 § Vid detaljhandel med tobaksvaror ska det, utöver vad som anges i 8 §,

framgå av egenkontrollprogrammet hur näringsidkaren säkerställer att

1. de styckförpackningar som säljs uppfyller kraven på identitets- och

säkerhetsmärkning enligt 3 kap. 7 § lagen (2018:2088) om tobak och liknande

produkter,

2. reklam och annan marknadsföring av tobaksvaror på eller i anslutning till

försäljningsstället följer kraven i 4 kap. 1, 2 och 5 §§ samma lag, och

3. en styckförpackning med tobaksvaror inte innehåller mindre mängd än vad

som anges i 5 kap. 14 § samma lag

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har flera gånger påpekat att det helt saknas

ett egenkontrollprogram i ansökan:

· 2021-01-27 via telefon.

· 2021-01-28 under inspektion på plats och skriftlig förfrågan om

komplettering då inget egenkontrollprogram fanns tillgängligt. Under

inspektionen har Folkhälsomyndighetens vägledning om egenkontroll

lämnats.
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· 2021-02-19 via telefon där verksamhetsutövaren uppger att han tagit

hjälp av revisor för att ta fram egenkontrollprogram.

· 2021-03-01 skriftlig förfrågan om komplettering

· 2021-03-23 beslut om föreläggande att redovisa egenkontrollprogram

· 2021-04-16 påminnelse om delgivning av föreläggande, beslut skickas

igen

· 2021-05-06 besök hos verksamheten och påminner om egenkontroll-

programmet. Verksamhetsutövaren uppger att han tagit emot båda

utskicken av föreläggandet. Även att han trott att

skulle hämta egenkontrollen hos honom. Han ska lämna in egenkon-

trollen efterföljande dag vilket också sker.

Verksamhetsutövaren har trots flera påminnelser och med den hjälp han fått

av miljö- och hälsoskyddskontoret med information om hur ett egenkontroll-

program ska utföras endast redovisat ett undermåligt egenkontrollprogram

med stora brister. I stort sett saknas helt beskrivningar av vilka rutiner

verksamheten har för att följa lagstiftningen.

Exempelvis framgår inte hur verksamheten kontrollerar att märkningen på

tobaksvarorna uppfyller lagens krav (HSLF-FS 2019:20 § 8 punkt 3 och § 9

punkt 1). Bestämmelserna om märkning med hälsovarningar av tobaksvaror är

omfattande och olika beroende på vilken tobaksvara det är frågan om, ciga-

retter/rulltobak, snus och cigarrer har alla olika märkningar. Detaljhandlaren

är alltid ansvarig att felaktigt märkta varor inte säljs till konsumenter vilket

innebär att man måste kunna beskriva sin kunskap om märkningen i egen-

kontrollen, även om man köper av en välrenommerad grossist.

Det framgår heller inte om det görs någon ålderskontroll vid försäljning och

hur den går till (HSLF-FS 2019:20 §8 punkt 5). Det är olagligt att sälja eller

lämna ut tobaksvaror från en näringsverksamhet till personer under 18 år.

Dessa exempel bedömer nämnden är de största bristerna i egenkontrollen,

vilket även överensstämmer med lagstiftningens intentioner då försäljning till

personer under 18 år eller av tobaksvaror som saknar hälsovarningar kan

bestraffas med böter eller fängelse upp till sex månader.

Det krävs kunskap om lagstiftningen kring tobaksvaror för att nå upp till

lagens intentioner om att minska tobakens skadeverkningar. Det framgår inte

av redovisade uppgifter i ansökan att verksamhetsutövaren har den

kunskapen. Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att han därför inte är

lämplig för att sälja tobaksvaror och tillståndsansökan avslås.

Verksamhetsutövarens möjlighet till fortsatt försäljning upphör omedelbart. I

och med att miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelar sitt beslut gäller LTLP

fullt ut med tillståndsplikt för att få sälja tobaksvaror och undantaget i över-

gångsbestämmelsen 4 § har inte längre någon rättsverkan.
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Beslutsunderlag
Arbetsutskottets förslag till beslut 2021-06-01 § 39

Förvaltningschefens förslag till beslut 2021-05-18

Yrkanden
Anna Bertland (V): Att ärendet återremiteras till förvaltningen för att ge

ytterligar vägledning till verksamhetsutövaren gällande kraven på

egenkontrollen.

Laila Stein (S) med instämmande av Anders Landin (L), Arijeta Reci (S) och

Lena Johansson (MP): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.

Beslutsordning
Ordförande Anders Landin (L) frågar vilket av yrkandena som ska antas och

konstaterar att miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt Laila Steins

yrkande.

Beslutet skickas till
För åtgärd

Verksamhetsutövaren

För kännedom

Folkhälsomyndigheten

Polismyndigheten

Länsstyrelsen Kronoberg

20(21)



Sammanträdesprotokoll

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

2021-06-15

§ 70 Dnr ALLM.2021.7

Övriga frågor
Inga övriga frågor som föranledde några beslut.

21(21)




