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§ 13/2020

Godknnande av fredragningslistan

Miljnmndens beslut

Fredragningslistan ndras p fljande stt:
rende 6, Frstudie - bro ver Storn, flyttas upp och tas som rende
fyra.
Nytt extrainsatt rende gllande avlopp lggs till som rende sju.
Presentation av verksamhetsomrdet miljskydd utgr.
M//jchef informerar lggs till som informationspunkt.

Dagens sammantrde
Ordfrande Hkan Andersson (S) freslr fljande ndringar till fredrag-
ningslistan:

rende 6, Frstudie - bro ver Storn, flyttas upp och tas som rende
fyra.
Nytt extrainsatt rende gllande avlopp lggs till som rende sju.
Presentation av verksamhetsomrdet miljskydd utgr.
M//jchef/nformerar lggs till som informationspunkt.

Ordfrande Hkan Andersson (S) frgar om jv. Inget jv freligger.

Beslutsgng
Oordfranden frgar om frndringen av rendelistan kan antas och finner att
sa sker.

J u ste ra ndes s jeg/MW, Utdragsbestyrkande
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§ 14/2020 Dnr 2020-426 012

Behovsutredning 2021-2023

Miljnmndens beslut
Miljnmnden antar behovsutredningen 2021-2023 i enlighet med upprttat
frslag.

rendet
Krav p upprttandet av en behovsutredning regleras i miljtillsyns-frord-
ningen. Enligt miljtillsynsfrordningen (SFS 2011:13) ska det finnas en ut-
redning om tillsynsbehovet fr miljnmndens hela ansvarsomrde som
strcker sig minst tre r framt i tiden som anger vilka personalresurser som
krvs fr att fullgra kommunens tillsynsansvar. Liknande tankar finns i Livs-
medelslagen som sedan januari 2017 sger att ansvarig nmnd ska redovisa
hur mycket resurser som behvs fr kontrollen.

Miljnmnden i Marks kommun vljer att lgga ihop dessa omrden i behovs-
utredningen fr att visa det samlade behovet fr miljnmndens hela an-
svarsomrde och de resurser som behvs fr att tillgodose detta. Miljnmn-
dens ansvarsomrde innefattar rdgivning och tillsyn inom livsmedel, milj-
skydd, hlsoskydd och enskilda avlopp samt naturvrd.

Behovsutredningen ska ses ver vid behov och minst en gng varje r och
ska beslutas av ansvarig politisk nmnd i respektive kommun.

Beredning
Miljenheten har arbetat fram ett frslag p behovsutredning. Utredningen
avser perioden 2021"-2023 och bedmningen av resursbehovet baseras p f-

regende behovsutredning, omvrldsbevakning, pgende verksamhet och
den erfarenhet och kunskap som finns hos nmnden och p frvaltningen om
de lokala frhllandena.

rendets behandling
Samhllsbyggnadsfrvaltningens tjnsteskrivelse daterad 2020-03-05.

Frva/tn/'ngens frs/ag t//l bes/ut
Miljnmnden antar behovsutredningen 2021-2023 i enlighet med upprttat
frslag.

Dagens sammantrde
Miljchef Kennet Jonsson och verksamhetsutvecklare Sara Adams redogr fr
rendet.

Ledamternas frslag till beslut
Ordfrande freslr att miljnmnden beslutar enligt miljenhetens frslag.

Frslaget antas.

UtdragsbestyrkandeJusterandes sign
(51%:
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§ 15/2020 Dnr 2020-455 402

Avtal om samverkan inom milj- och hlsoskyddsomrdet och livs-
medelsomrdet mellan kommuner inom Sjuhrad

Miljnmndens beslut

Miljnmnden beslutar att tillstyrka frslaget om ”Avtal om samverkan inom
milj- och hlsoskyddsomrdet och livsmedelsomrdet mellan kommuner
inom Sjuhrad” samt att verlmna avtalet till kommunfullmktige fr beslut
om godknnande.

rendet
Miljfrvaltningarna i Sjuhradsomrdet nskar ha ett kommunalt samver-
kansavtal enligt 9 kap 37 § kommunallagen och drfr har ett frslag till ett
sdant tagits fram. Bedmning har gjorts att det r kommunfullmktige som
r behrig part att godknna avtalet.

Beredning
Enligt 9 kap 37 § kommunallagen fr en kommun ing avtal om att ngon av
dess uppgifter helt eller delvis ska utfras av en annan kommun (avtalssam-
verkan). SKR tog i september 2019 fram ett underlag i syfte att underltta
fr kommuner och regioner att nyttja mjligheterna till avtalssamverkan.
Underlaget behandlar de vanligast frekommande rttsliga och praktiska
frgestllningarna och ger exempel p hur de kan lsas i praktiken vid sdan
samverkan. I underlaget redovisas ocks exempelklausuler fr ett samver-
kansavtal.

Det framtagna avtalet om samverkan inom milj- och hlsoskyddsomrdet
och livsmedelsomrdet mellan kommuner inom Sjuhrad r baserat p SKR: s
underlag. Chefer frn de berrda frvaltningarna har sedan ftt mjlighet att
komma med synpunkter om vad avtalet mste innehlla fr att det ska fun-
gera i praktiken. Bors stads frvaltningsjurist inom miljfrvaltningen har
granskat och arbetat fram det slutliga frslaget till detta samverkansavtal.

Avtalet omfattar milj- och hlsoskyddsomrdet och livsmedelsomrdet. Mlet
med avtalet r att kunna nyttja varandras personalresurser och drigenom
ka kapaciteten, minska srbarheten och ka effektiviteten. Vid behov ska
kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta ngon av de andra kom-
munerna fr att be om hjlp. I avtalet benmns detta som att bestlla upp-
drag. Den tilltnkta Uppdragstagaren har alltid rtt att inte anta uppdraget.
Uppdragstagaren har rtt till ersttning frn den andra kommunen fr sitt
arbete.

Milienhetens svnpunkter
Miljenheten anser att det vore frdelaktigt att ha en god samverkan med de
andra kommunerna inom Sjouhradsomrdet, bde fr att kunna ta del av
deras kompetens men ocks fr att kunna sprida den kunskap som finns inom
miljenheten, Marks kommun. Att samordna denna samverkan genom ett
samverkansavtal bedms vara den bsta formen av samverkan i dagslget,
ven om andra typer av samverkan ocks kan utredas parallellt. Miljenheten
nskar drfr att miljnmnden ska fatta beslut om att verlmna frslag p

samverkansavtal till kommunfullmktige fr godknnande.

Justerandes sign ”W“
|

Utdragsbestyrkande
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rendets behandling
Samhllsbyggnadsfrvaltningens tjnsteskrivelse daterad 2020-03-19

Frvaltningens frs/ag till beslut
Miljnmnden beslutar att tillstyrka frslaget om ”Avtal om samverkan inom
milj- och hlsoskyddsomrdet och livsmedelsomrdet mellan kommuner
inom Sjuhrad” samt att verlmna avtalet till kommunfullmktige fr beslut
om godknnande.

Dagens sammantrde
Miljchef Kennet Jonsson redogr fr rendet. Han informerar om att ett till-
lgg gjorts till det freslagna avtalet och redogr fr detta.

Ledamternas frslag till beslut
Ordfrande freslr att miljnmnden beslutar enligt miljenhetens frslag.

Frslaget antas.

Expedieras till
Kommunstyrelsen

Bilaga
Frslag till avtal om samverkan

Justerandes sign of” ,)fr
V

#2 Utdragsbestyrkande
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§ 16/2020 Dnr 2017-1660 430

Frslag till gngbro ver Storn

Miljnmndens beslut
Miljnmnden beslutar att terremmittera rendet till frvaltningen fr vidare
utredning.

rendet
Miljenheten i Marks kommun har gjort en frstudie om en bro ver Storns
utlopp i Stila.

Syftet med frstudien var att underska den bsta placeringen av en gngbro
ver Storn, vilken typ av gngbro som kunde vara aktuell p platsen, vilka
tillstnd som skulle behvas och vad en bro skulle kosta. En enkt skickades
ut till lokala freningar i omrdet. Svaren har sammanstllts i en rapport
”Milj i Mark 2020:1- Frstudie om en gngbro ver Storns utlopp i Marks
kommun”. Frstudien r delvis finansierad med LONA- bidrag.

Ijuni 2018 inkom ett medborgarfrslag till kommunen om en brofrbindelse
mellan Stila sand och Anghagen (Smlteryds naturreservat). I Kommunsty-
relsens svar till frslagsstllaren hnvisades till detta LONA-projekt.

Beredning
Idag finns en led utmed Lygnerns vstra sida, som i Marks kommun strcker
sig frn Tostakulla/reons i sder till Stila sand i norr. Vid Smlteryds natur-
reservat mste man g ca 2 km p en ganska trafikerad landsvg utan gng-
eller cykelbana, fr att komma till Stila sand. Under hsten 2017 frvrvade
Marks kommunfastigheten LYGNERSVIDER 1:29 med den tidigare fngvrds-
anstalten Smlteryd. Ett nytt planprogram hller nu p att tas fram fr Stila
sand och Smlteryd. Fr att binda ihop omrdena, som ligger p var sin sida
om Storn, planeras ett promenadstrk med en bro som del av detta.

Kostnaden fr att bygga en bro beror bland annat p vilken typ som ska
byggas, var den skall placeras och vilket material man anvnder. Prisexem-
pel: 31,5 m lng g/c-bro 3 m bred i limtr, grundutfrande 646 000 kr. Tillval
som till exempel tckmlning eller inkldning i rostfritt stl, anslutningsrcke,
mobilkran, landfsten tillkommer.

Frutom kostnader fr bron tillkommer dessutom kostnader fr projektering
och anslutande vgnt. I det kommande planprogrammet r det sammanbin-
dande promenadstrket med bron tnkt att finansieras med en eventuell vinst
frn frsljningen av marken i Smlteryd. Eventuellt skulle man ocks kunna
tnka sig att anska om LONA-bidrag fr bron.

Justerandes si :5 Utdragsbestyrkande
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Enktsvaren pekade ut fyra frslag p broplacering, benmnda A-D frn sder
till norr enligt bild nedan.

Karta med inkomna frslag till placering av en bro

Skl till beslut
En bro ver Storn ligger i linje med pgende planutredningar och besvarat
medborgarfrslag. Utifrn enktens freslagna broplaceringar frordar milj-
enheten alternativ C. Detta utifrn att fr- och nackdelar vgts samman och
nr hnsyn tagits till natur, samhllsnytta, tillgnglighet och praktiska
aspekter som:

0 det finns en bra anslutningsvg p Stila sand-sidan.
det blir en bra anknytning till Smlterydsomrdet.
en lokal promenadslinga anlggs istllet fr att endast leda till en lngre
vandringsled. En stig som leder av mot reservatet och vandringsleden
kan anlggas strax norr om vtmarken.

. det viktiga vervintringsomrdet fr fglarna, med ppet vatten i utlop-
pet, (alternativ A) och alsumpskogen (alternativ D) undviks.

- kommunen ger marken p bda sidor om n.
. frre tillstnd behver skas.
. Ilggsplatsen fr btar ligger nedstrms, vilket innebr att bron inte be-

hver vara lika hg som i alternativ A.
0 Strre mjlighet fr tiIlgnglighetsanpassning.

UtdragsbestyrkandeJusterandes siggf”
,7,2%
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Karta med illustration hur en promenadslinga skulle kunna g med freslagen bro-
placering

rendets behandling
Samhllsbyggnadsfrvaltningens tjnsteskrivelse daterad 2020-03-18.

Frvaltningens frslag till beslut
Miljnmnden freslr kommunstyrelsen att vervga anlggande av en bro
ver Storn. Nmnden frordar att en gngbro i tr, om mjligt tillgnglig-
hetsanpassad, byggs ver Storn mellan Stila sand och Smlteryd i lge C.

Dagens sammantrde
Kommunbiolog Anita Sjstrand redogr fr rendet.

Ledamternas frslag till beslut
Ordfrande freslr att miljnmnden beslutar att terremmittera rendet till frvalt-
ningen fr vidare utredning.

Frslaget antas.

J uste ra ndes sgnwwm 7; 32'* 'Utdragsbestyrkande
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§ 17/2020
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Dnr 2015-1853 446 

Ändring i Miljönämndens beslut§ 49/2017 

Miljönämndens beslut 
Miljönämndens beslutar att miljönämndens beslut§ 49, 2017-12-14, dnr. 
2015-1853 446 gäller med följande ändring: 

Miljönämnden beslutar att inte begära utdömande av beslutat 
vitesbelopp under förutsättning att anslutning av fastigheten Xxxx  X:X 
sker till kommunalt spillvattennät senast den 13 april 2021. 

Ärendet 

Xxxx och Xxxx Xxxxx har till miljönämnden skicket en skrivelse den 15 mars 
2020 angående den enskilda avloppsanläggningen på fastigheten Xxxx X:X. I 
skrivelsen informerar de bland annat om att de avser att lösa avloppsfrågan 
genom att koppla på sig till det kommunala spillvattennätet. 

Mark- och miljödomstolen har i dom (2740-18) prövat miljönämndens före
läggande och tillsynsavgift. Domstolen ansåg att miljönämnden haft fog för 
sitt beslut. Domstolen förtydligade att vite inte kommer att dömas ut om Xxxx 
och Xxxx Xxxxx åtgärdar avloppsanläggningen så att miljönämndens 
föreläggande följs. 

Miljönämndens föreläggande innehöll krav på att bristerna i avloppsanlägg
ningen skulle vara åtgärdade senast åtta månader efter att beslutet vunnit 
laga kraft (dvs. före den 1 augusti 2019). Föreläggandet var förenat med vite 
om 10 000 kr för var och en av punkterna (punkt 1 och punkt 2 enligt 
föreläggandet) om beslutet inte följdes. 

Xxxx och Xxxx Xxxxx inkom den 11 juni 2019 med en begäran om att få en 
förlängd tid på minst 10 månader för att åtgärda bristerna. Med hänvisning till 
att de tre entreprenörer som de varit i kontakt med skulle inkomma med 
offerter inom en vecka samt att ingen av de dessa entreprenörer hade 
möjlighet att utföra arbetet före den 1 augusti 2019. 

Miljönämnden beslutade den 13 juni 2019 att lagakraftvunnen dom gäller 
utan ändring. Samt att nämnden enlighet med deras begäran beviljade ett 
anstånd med 10 månader. 

Utifrån Xxxx och Xxxx Xxxxxs skrivelse den 15 mars 2020 kan antas att 
anläggningen inte kommer att vara åtgärdad före den 14 april 2020.Men då 
en anslutning till det kommunala avloppsnätet motsvarar åtgärderna i 
föreläggandet, kan det finnas skäl till att miljönämnden tar ett nytt beslut i 
ärendet. 

Fastigheterna Xxxx X:X, Xxxx X:X, Xxxx X:X och Xxxx X:X har ansökt om att 
avtalsansluta sig till kommunalt spillvatten. Fastigheterna ligger utanför 
verksamhetsområdet för kommunalt spillvatten. Fastigheterna skall ansluta 
sig med LTA-anläggningar som fastighetsägarna själva bekostar och 
underhåller. 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
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Dagens sammanträde 
Ordförande Håkan Andersson redogör för ärendet. 

Ledamöternas förslag till beslut 
Ordförande Håkan Andersson föreslår att miljönämnden beslutar att miljö
nämndens beslut§ 49, 2017-12-14, dnr. 2015-1853 446 gäller med följande 
ändring: 

Miljönämnden beslutar att inte begära utdömande av beslutat vitesbelopp 
under förutsättning att anslutning av fastigheten Xxxx X:X sker till 
kommunalt spillvattennät senast den 13 april 2021. 

Förslaget antas. 

Övriga upplysningar 
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen. Hur ni överklagar framgår 
av bilagan Hur man överklagar.

Bifogat mottagningskvitto är ett kvitto på att beslutet mottagits. Vänligen 
datera och underteckna kvittot och returnera till Miljönämnden oavsett om 
beslutet överklagas eller ej. 

Expedieras till 
Xxxx och Xxxx Xxxxx

Bilaga 
Hur man överklagar 
Mottagningskvitto 

Justerandes Utdragsbestyrkande 
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§ 18/2020

Information

1. Frvaltningschefen informerar: Frvaltningschef Malin Bexell informerar
kring det senaste gllande migreringen till frvaltningens nya verksam-
hetssystem. Hon informerar ven kort kring frvaltningens prioriteringar
under rdande lge.

2. Miljchefen informerar: Miljchef Kennet Jonsson informerar kring nytt
uppdrag inom livsmedel gllande smittspridning i samband med kbild-
ningar. Han informerar ven kort kring den pgende utredningen om var
prvning och tillsyn gllande alkohol och todak ska hra hemma i kommu-
nen, samt kring de senaste personalfrndringarna.

3. Redovisning av kurser och mten: Inget att redovisa

4. TP- byggnation inom VSO: Isabelle Vesterteg informerar kort kring det
senaste arbetet med tillgg till vsrsiktsplan fr byggnation inom vatten-
skyddsomrden.

5. Presentation av verksamhetsomrde: Utgr

6. Information kring Coronaviruset: Frvaltningschef Malin Bexell informerar
kring Coronaviruset utifrn ett kommunvergripande perspektiv. Pverkan
fr frvaltning och enhet diskuteras. Ordfrande Hkan Andersson frslr
protokollsanteckningen nedan. Ledamter stdjer frslag.

Protokollsanteckninq med anledning av Coronoviruset:
Miljnmnden har informerats om kommunens och frvaltningens arbete med
anledning av Covid-19. Miljnmnden uppmanar miljenheten att vara hr-
samma mot de verksamhetsutvare som vill senarelgga tillsyns med anled-
ning av Covid-19:s konsekvenser. Samt se ver vilka andra arbetsuppgifter
som kan tidigare lggas om tillsyn skjuts p framtiden. Nmnden ber frvalt-
ningen se ver om information p hemsidan behver uppdateras. Nmnden
uppmanar frvaltningen att generst bevilja anstnd med betalningar. Nmn-
den r medveten om och har frstelse fr att nmndens ekonomi kommer
att pverkas. Med anledning av Covid-19:s pverkan av nmndens ekonomi
ber vi frvaltningen flja och rapportera konsekvenserna till nmnden. Milj-
nmnden vill att frvaltningen kommer med frslag till tgrder som bidrar till
att sttta nringsliv och sysselsttning.

Justerandessiggø,
4
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§ 19/2020

Meddelanden

Miljnmndens beslut

Inkomna meddelanden lggs till handlingarna.

6

7

klagarmyndigheten; Straffrelggande fr att genom eldning av ladugrd av
oaktsamhet orsakat att det i mark, vatten eller luft slppts ut bly och anti-
mon, vilka r mnen som typiskt sett eller i det enskilda fallet medfr eller
kan medfra en frorening som r skadlig fr mnniskors hlsa, djur eller
vxter i en omfattning som inte har ringa betydelse.
Kommunstyrelsen; Beslut § 8/2020 - Beslut om att anta nya riktlinjer fr

parkeringsbehov vid exploatering och ombyggnad, parkeringsnorm.
Kommunfullmktige; Beslut § 29/2020 - Beslut att parkeringsnorm antagen
den 29 juni 1993 upphr att glla.
Kommunstyrelsen; Beslut § 5/2020 - Beslut att kommunstyrelsens delega-
tionsordning kompletteras under punkt E "Skydd och skerhet" med att
kommundirektren fr delegation att faststlla kommunens risk- och srbar-
hetsanalys efter samrd med kommunstyrelsens arbetsutskott, enligt 2 kap.
1 § lagen (2006:544) om kommuners och landstings tgrder infr och vid
extraordinra hndelser i fredstid och hjd beredskap.
Kommunfullmktige; Beslut § 26/2020 - Beslut om ny trygghets- och sker-
hetspolicy fr Marks kommun.
Kommunfullmktige; Beslut § 25/2020 - Beslut att anta bestmmelser om
omstllningsstd och pension fr frtroendevalda (OPF-KL 18).
Privatperson: Inkommen skrivelse till miljnmnden gllande avloppsrende.

Ledamternas frslag till beslut
Ordfrande freslr att inkomna meddelanden lggs till handlingarna.

Frslaget antas.

Justerandes si , \ //n Utdragsbestyrkande
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Redovisning av delegationsbeslut

Miljnmndens beslut

Miljnmnden godknner redovisningen av delegationsbeslut.

Frn 2020-01-09 till 2020-03-05 har fljande beslut fattats p delegation:

Diarienummer Beslutsdatum Beslut i *

Tillstnd frstrkt infiltration;2017-001162 2020-02-10
2018-000668 2020-02-28 Frbud slppa ut avloppsvatten
2018-000758 2020-01-08 Timavgift enligt miljbalken
2018-000810 2020-02-24 Avslut klagoml
2018-000846 2020-01-10 Frelggande enligt miljbalken
2018-001907 2020-02-24 Delegationsbeslut faststllande faroanalys
2019-000302 2020-02-06 Delegationsbeslut tillstnd inte fljts
2019-000302 2020-02-06 Delegationsbeslut bortledande av dagvatten
2019-000600 2020-01-17 Upphvande av frelggande
2019-000907 2020-02-07 Yttrande detaljplan
2019-001054 2020-01-21 Timavgift enligt miljbalken
2019-001129 2020-02-26 Frelggande enligt miljbalken
2019-001318 2020-01-14 Tillstnd frstrkt infiltration
2019-001368 2020-02-18 Tillstnd infiltration
2019-001463 2020-02-17 Tillstnd frstrkt infiltration
2019-001632 2020-02-10 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-001674 2020-03-03 Tillstnd frstrkt infiltration
2019-001690 2020-02-26 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-001698 2020-01-17 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-001703 2020-01-16 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-001730 2020-02-10 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-001782 2020-02-04 Tillstnd frstrkt infiltration
2019-001797 2020-01-16 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-001821 2020-01-13 Tillstnd minireningsverk
2019-001952 2020-02-18 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-001963 2020-01-14 Frelggande enligt miljbalken
2019-001963 2020-01-14 Timavgift enligt miljbalken
2019-001975 2020-02-10 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-001998 2020-03-05 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002003 2020-01-13 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002004 2020-01-13 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002005 2020-01-13 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002006 2020-01-13 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002016 2020-02-03 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002034 2020-02-10 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002074 2020-02-10 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002076 2020-02-28 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002076 2020-03-02 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002089 2020-03-04 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002105 2020-02-24 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002114 2020-02-24 Frbud slppa ut avloppsvatten
2019-002163 2020-01-20 Tillstnd minireningsverk
2019-002169 2020-01-20 Tillstnd infiltration
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2019-002185 2020-01-24 
2019-002215 2020-01-20 
2019-002219 2020-01-20 
2019-002221 2020-01-20 
2019-002231 2020-02-25 
2019-002231 2020-02-25 
2019-002233 2020-02-10 
2019-002234 2020-02-10 
2019-002240 2020-02-26 
2019-002266 2020-02-12 
2019-002273 2020-02-20 
2019-002276 2020-02-10 
2019-002310 2020-01-20 
2019-002322 2020-02-21 
2019-002367 2020-01-17 
2019-002388 2020-01-20 
2019-002397 2020-02-07 
2019-002441 2020-01-24 
2019-002474 2020-02-07 
2019-002511 2020-01-14 
2019-002528 2020-01-29 
2019-002540 2020-01-22 
2019-002546 2020-01-15 
2019-002551 2020-03-04 
2019-002560 2020-01-14 
2019-002566 2020-01-24 
2020-000004 2020-01-17 
2020-000008 2020-01-17 
2020-000019 2020-01-16 
2020-000022 2020-02-19 
2020-000023 2020-02-27 
2020-000082 2020-01-15 
2020-000083 2020-01-15 
2020-000093 2020-01-27 
2020-000098 2020-01-27 
2020-000101 2020-02-18 
2020-000108 2020-02-10 
2020-000109 2020-02-10 
2020-000111 2020-02-18 
2020-000114 2020-02-19 
2020-000119 2020-02-12 
2020-000121 2020-01-24 
2020-000122 2020-01-24 
2020-000127 2020-01-29 
2020-000130 2020-02-06 
2020-000134 2020-02-10 
2020-000136 2020-02-03 
2020-000137 2020-01-24 
2020-000138 2020-01-24 
2020-000140 2020-01-24 
2020-000145 2020-01-24 
2020-000158 2020-02-13 
2020-000208 2020-02-13 
2020-000209 2020-02-12 
2020-000217 2020-02-11 
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Tillstånd förstärkt infiltration 
Tillstånd förstärkt infiltration 
Förbud släppa ut avloppsvatten 
Förbud släppa ut avloppsvatten 
Förbud släppa ut avloppsvatten 
Förbud släppa ut avloppsvatten 
Tillstånd infiltration 
Tillstånd förstärkt infiltration 
Förbud släppa ut avloppsvatten 
Miljösanktionsavgift 
Delegationsbeslut 
Tillstånd minireningsverk 
Tillstånd sluten tank 
Tillstånd infiltration 
Tillstånd förstärkt infiltration 
Tillstånd förstärkt infiltration 
Tillstånd förstärkt infiltration 
Tillstånd markbädd 
Föreläggande enligt miljöbalken 
Avgift, extra offentlig kontroll 
Föreläggande enligt miljöbalken 
Föreläggande enligt miljöbalken 
Tillstånd markbädd 
Tillstånd förstärkt infiltration 
Timavgift enligt miljöbalken 
Tillstånd förstärkt infiltration 
Timavgift enligt miljöbalken 
Tillstånd för schaktning inom vattenskyddsområde 
Föreläggande bergvärme 
Delegationsbeslut Yttrande DP Skene 48: 1 
Föreläggande enligt miljöbalken 
Registrering av livsmedelsanläggning 
Klassningsbeslut livsmedel 
Föreläggande enligt livsmedelslagen 
Föreläggande bergvärme 
Timavgift enligt miljöbalken 
Registrering av livsmedelsanläggning 
Klassningsbeslut livsmedel 
Delegationsbeslut Detaljplan Slånbäret 3 
Föreläggande bergvärme 
Registrering av livsmedelsanläggning 
Registrering av livsmedelsanläggning 
Klassningsbeslut livsmedel 
Tillstånd för schaktning inom Risängs VSO 
Föreläggande enligt miljöbalken 
Föreläggande bergvärme 
Föreläggande bergvärme 
Klassningsbeslut livsmedel 
Registrering av livsmedelsanläggning 
Avgift, extra offentlig kontroll 
Klassningsbeslut livsmedel 
Föreläggande bergvärme 
Registrering av dricksvattenanläggning 
Föreläaaande enligt livsmedelslagen 
Timavgift enligt miljöbalken 
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Miljnmnden
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Beslut
2020-000254 2020-02-11 verklagan av beslut
2020-000312 2020-02-12 Klassningsbeslut livsmedel
2020-000313 2020-02-18 Tillstnd fr schaktning m.m. inom Hyssna VSO
2020-000313 2020-02-19 Tillstnd fr etablering av miljfarlig verksamhet

Hyssna VSO
2020-000318 2020-02-13 Timavgift enligt miljbalken
2020-000320 2020-02-27 Tillstnd fr schaktning inom Risngs VSO
2020-000329 2020-02-28 Frelggande bergvrme
2020-000333 2020-02-18 Klassningsbeslut dricksvatten
2020-000346 2020-03-02 Klassningsbeslut livsmedel
2020-000373 2020-02-24 Avgift, extra offentlig kontroll
2020-000381 2020-02-25 Avgift, extra offentlig kontroll
2020-000390 2020-02-26 Delegationsbeslut- nedgrvning av hst
2020-000413 2020-03-03 verklagan av beslut
2020-000419 2020-03-02 Frelggande enligt llvsmedelslagen
2020-000427 2020-03-03 verklagan av beslut, rttidsprvning

Fr knnedom har 7 anskningar om kompostering av hushllsavfall
beviljats av teknik- och servicefrvaltningens kundtjnst under perioden
jan-feb 2020.

Ledamternas frslag till beslut
Ordfrande freslr att miljnmnden godknner redovisningen av
delegationsbeslut

Frslaget antas.
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