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Miljönämnden
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Utdragsbestyrkande

Plats och tid Abbottsalen,Rydals konferenscenter kl. 08.30–12.05

Beslutande S Håkan Andersson

S Ann-Christine Asp

C Ragnar Nilsson

L Ulf Eriksson , ersätter Eva-Lena Andersson (L)

M Peter Branshøj

C Eva Åberg Andersson, ersätter Mirjam Larsson (MP)

SD Mikael Ljunggren, ersätter Natalia Henriksson (SD)

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Tommy Söderhagen

S Bengt Johansson

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Kennet Jonsson, miljöchef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare

Sara Adams, verksamhetsutvecklare

Beatrice Bergqvist, miljöinspekör

Hanna Magnusson, miljöinspektör

Michael Fäldt, miljöinspektör

Terje Johannessen, miljöinspektör

Linnéa Gunnarsson, miljöinspektör

Pelle Thorsson, miljöinspektör

Kristina Jacobsson, miljöinspektör

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 17 juni 2020 kl 08.00

Underskrifter Sekreterare §§  31-38

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Peter Branshøj (M)
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§31/2020 Dnr: ALLM M.2020.976

Godkännande av föredragningslistan och anmälan av jäv

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.

Dagens sammanträde

Ann-Christin Asp (S) anmäler övriga frågor angående offentliga toaletter vid
naturvårdsområden samt pågående VA- ärende i Berghem.

Ordförande Håkan Andersson (S) fråga om jäv. Inget jäv föreligger.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Peter
Branshøj (M) till justerare av dagens protokoll.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas och finner att så sker.

Förslaget antas.
________________
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§32/2020 Dnr: MIL.2020.935

Riktlinjer för oljeavskiljare

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att anta de gemensamma riktlinjerna för oljeavskiljare i
Sjuhärad och därmed upphör de gamla riktlinjerna att gälla.

Ärendet

Miljönämnden antog 2012 riktlinjer för oljeavskiljare i Marks kommun.
Riktlinjerna behandlar vilka verksamheter som kräver oljeavskiljare, vilken typ
av oljeavskiljare som krävs i olika situationer, skötsel och kemikalieanvändning i
samband med oljeavskiljare.
Vid en träff med kommunerna i Sjuhärad togs förslag upp om att anta
gemensamma riktlinjer för oljeavskiljare. Detta eftersom det saknats samsyn vid
tillsyn av oljeavskiljare. Skillnaderna i bedömning riskerar att bli synbara för
företag som har verksamhet i flera olika kommuner, exempelvis
drivmedelsanläggningar.

Beredning

Skillnad mellan miljönämndens riktlinjer (2012) och gemensamma riktlinjer
(2019)
De gemensamma riktlinjerna (2019) innehåller generellt mer information om
varför oljeavskiljare behövs, hur den fungerar och hur den bör skötas. Vidare
följs standarden SS-EN- 858 gällande halvårskontroll. Detta innebär att de
verksamheter som har en oljeavskiljare ska låta den genomgå en halvårskontroll
av någon med fackmannamässig kunskap. I kontrollen ska det ingå:
mätning av slamlagrets tjocklek
mätning av oljelagrets tjocklek
 kontroll av funktionen för den automatiska avstängningen i
oljeavskiljaren
 kontroll av koalescensfilter, är vätskenivån före och efter filtret inte
samma bör det rengöras eller bytas ut
 funktionskontroll av larm
 rengöring av provtagningsbrunn
Miljönämndens riktlinjer (2012) säger att kontroll av larm och kontroll av
slamoch
oljenivåer bör ske varje månad. Resterande punkter i halvårskontrollen är
kontroller som görs i samband med tömning av oljeavskiljaren, som enligt
miljönämndens riktlinjer (2012) ska ske minst en gång per år.
Sammantaget innebär det att vissa kontroller bör göras med tätare intervall och
vissa kontroller med glesare intervall. Kan verksamheten uppvisa en god
egenkontroll kan kontrollerna ske med glesare intervall och vice versa.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-05-28.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden antar de gemensamma riktlinjerna för oljeavskiljare i Sjuhärad.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 5 (15)
Miljönämnden
Datum: 2020-06-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Dagens sammanträde

Miljöinspektörerna Linnéa Gunnarsson och Beatrice Bergqvist redogör för
ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att miljönämnden beslutar enligt miljöenhetens förslag och
därmed upphör de gamla riktlinjerna att gälla.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________

Bilaga

1. Riktlinjer för oljeavskiljare, reviderad version
2. Gemensamma riktlinjer för oljeavskiljare i Sjuhärad
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§33/2020 Dnr: ALLM M.2020.1161

Taxor inom miljönämndens verksamhetsområden 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att anta föreslagen taxeändring gällande
livsmedelstaxan och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare behandling
ihop med följande beslut:

- att nämnden noterar att det är positivt att livsmedelstaxan inte höjs i takt
med PKV.
- att taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter
för 2021 höjs till 1 100 kr per timme.
- att taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen för 2021 höjs till 1 100 kr per
timme.
- att taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer för 2021 höjs till
1 100 kr per timme.
- att miljöbalkstaxan för 2021 höjs till 1 100 kr per timme.
- att antalet handläggningstimmar höjs från 7 till 8 timmar för
tillståndsansökningar enskilda avlopp med VA-anslutning för att motsvara den
faktiska tillsynstiden som åtgår vid handläggningen.
- att nämnden principiellt anser att den avgiftsfinansierade tillsynen ska vara
avgiftsfinansierad fullt ut enligt SKR:s rekommendationer för beräkning av
faktisk handläggningskostnad. Men att ett avsteg är motiverat för 2021. Med
hänvisning till att det skulle medföra en allt för stor höjning av taxan.
- att förvaltningschefen får i uppdrag att komma med förslag till en
kostnadseffektivare myndighetsutövning. Till exempel genom digitalisering.
- att förvaltningschefen får i uppdrag att komma med förslag på hur den del av
nämndens skattefinansierade verksamhet som kan finansieras via annan
lagstiftning, gör det.
Till exempel vid deltagande i planarbete kan finansieringen läggs på den
sökande via plan- och bygglagstiftningen.
- att förvaltningschefen får i uppdrag att vidta en total översyn av
miljöbalkstaxan. Så att taxan från 2022 blir en behovsstyrd taxa enligt SKR:s
nya modell för taxa inom miljöbalkens område.
- att förvaltningschefen får i uppdrag att i arbetet med 2022 års förslag till ny
miljöbalkstaxa beakta och vid behov ta med skrivningar med anledning av
förordning om invasiva främmande arter.

Ärendet

I samband med budgetarbetet gör varje nämnd en årlig översyn kring taxor
ochavgifter. Kommunstyrelsen har på grund av Covid-19 beslutat att
nämndernas arbete med budgetunderlag skjuts upp. Dock ska nämnderna lämna
in förslag på ändring av taxor och avgifter enligt ursprunglig tidsplan (30 juni).
De nya föreslagna taxorna skall gälla från och med 2021-01-01.

Beredning

Miljönämndens årliga översyn görs enligt SKR:s rekommendationer för
beräkning av den faktiska handläggningskostnaden per timme. Baserat på
resultatet av beräkningen bör följande justeringar göras inför nästa år:
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Den ökade handläggningskostnaden beror på ökade kostnader härrörande från
särskilda lönesatsningar samt kapitalkostnad för det nya verksamhetssystemet.
Anledningen till att höjningen inom livsmedelsområdet blir något lägre jämfört
med de övriga taxorna beror på att kostnadsfördelningen mellan
verksamhetsområdena har anpassats till förändrad personalkvot. Därför hamnar
en mindre andel av de ökade gemensamma kostnaderna inom
livsmedelsområdet.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-04.

Förvaltningens förslag till beslut

Nämnden antar föreslagna taxeändringar och överlämnar dem till
kommunstyrelsen för vidare behandling.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande Håkan Andersson (S) med stöd från Markmajoriteten förslår att
miljönämnden antar förvaltningens föreslagna taxeändring gällande
livsmedelstaxan och överlämna den till kommunstyrelsen för vidare behandling
ihop med följande beslut:
- att nämnden noterar att det är positivt att livsmedelstaxan inte höjs i takt med
PKV.
- att taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter för
2021 höjs till 1 100 kr per timme.
- att taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen för 2021 höjs till 1 100 kr per timme.
- att taxa för tillsyn enligt lagen om sprängämnesprekursorer för 2021 höjs till
1 100 kr per timme.
- att miljöbalkstaxan för 2021 höjs till 1 100 kr per timme.
- att antalet handläggningstimmar höjs från 7 till 8 timmar för
tillståndsansökningar enskilda avlopp med VA-anslutning för att motsvara den
faktiska tillsynstiden som åtgår vid handläggningen.
- att nämnden principiellt anser att den avgiftsfinansierade tillsynen ska vara
avgiftsfinansierad fullt ut enligt SKR:s rekommendationer för beräkning av
faktisk handläggningskostnad. Men att ett avsteg är motiverat för 2021. Med
hänvisning till att det skulle medföra en allt för stor höjning av taxan.
- att förvaltningschefen får i uppdrag att komma med förslag till en
kostnadseffektivare myndighetsutövning. Till exempel genom digitalisering.
- att förvaltningschefen får i uppdrag att komma med förslag på hur den del av
nämndens skattefinansierade verksamhet som kan finansieras via annan
lagstiftning, gör det.
Till exempel vid deltagande i planarbete kan finansieringen läggs på den sökande
via plan- och bygglagstiftningen.
- att förvaltningschefen får i uppdrag att vidta en total översyn av
miljöbalkstaxan. Så att taxan från 2022 blir en behovsstyrd taxa enligt SKR:s
nya modell för taxa inom miljöbalkens område.
- att förvaltningschefen får i uppdrag att i arbetet med 2022 års förslag till ny
miljöbalkstaxa beakta och vid behov ta med skrivningar med anledning av
förordning om invasiva främmande arter.
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Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, Håkan Anderssons (S) och
markmajoritetens förslag samt förvaltningens förslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden beslutar
enligt Håkan Anderssons (S) och markmajoritetens förslag.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
________________

Bilaga

Budgetunderlag 2021-2024
Förslag till taxor 2021
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§34/2020 Dnr: ALLM M.2020.1216

Reviderad delegationsordning för Miljönämnden med tillägg av
delegationsordning gällande lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen.

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att anta förslag till reviderad delegationsordning
avseende tillägg gällande lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder med giltighet
från och med från 2020-07-01 och tillsvidare. Om lagstiftningen skulle börja
gälla senare än 2020-07-01 får delegationsordningens ikraftträdande anpassas
därefter.
Denna delegationsordning gäller tillsammans med miljönämndens gällande
delegationsordning daterad 2020-05-14.

Miljönämnden beslutar att om lagen går igenom, med tillhörande riktat
statsbidrag, hemställa hos kommunstyrelsen att ett ramtillskott motsvarande
det riktade statsbidraget tillförs miljönämnden.

Ärendet

Utifrån det lagförslag som det arbetas med inom Socialdepartementet, och som
innebär att kommunerna och dess nämnd som har ansvaret för miljö- och
hälsoskyddsarbetet får ansvaret för tillsyn över serverings-ställen i enlighet med
kommande Lag om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen som
förväntas träda ikraft 2020-07-01.
Uppdraget är att verka för efterlevnad av Folkhälsomyndighetens föreskrifter och
allmänna råd 2020:9 med avsikt att hålla avstånd mellan serveringsställets
gäster under den pågående covid-19-pandemin.
För att möta kravet på delegationsordning; och att kunna sköta arbetet praktiskt
hanterbart inom kommunernas nämnder som bär ansvaret för miljö- och
hälsoskyddsarbetet, har nu SKR tagit fram ett förslag till delegationsordning,
som omfattar den kommande nya lagstiftningen från och med 2020-07-01. Om
lagstiftningen skulle börja gälla senare får delegationsordningens ikraftträdande
anpassas därefter.

Beredning

Nuvarande beslutsinstans; smittskyddsläkarna, har bedömts sakna resurser och
tillsynskompetens inom området; därav den aktuella ändringen från och med 1
juli 2020 enligt lagförslaget.
Den nya lagstiftningens föreslås till och med 2020-12-31 samt efter detta datum
för pågående ärenden som är påbörjade men inte avslutade per den 2020-12-
31.
Den nya delegationsordningen gällande lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder
på serveringsställen förväntas gälla från och med 2020-07-01. Om lagstiftningen
skulle börja senare får delegationsordningen gällande den nya lagstiftningen i så
fall gälla från det datum då lagstiftningen träder ikraft.
Om inte denna nya delegationsordning gällande lagen om tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen tillförs till miljönämndens
delegationsordning har miljönämnden själv eller via dess ordförande (vid
brådskande ärenden) att ta beslut i varje aktuellt ärende gällande beslut enligt
den nya lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
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Med tanke på miljönämndens bästa och den mycket knappa tiden för att
behandla delegationsordning för lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen; föreslås miljönämnden att antaga SKR:s förslag till
delegationsordning för lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder i huvudsak
obearbetat; med vissa ändringar, samt i form av ett tillägg till ordinarie
delegationsordning som gäller från och med 2020-05-14.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-06-04.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden antar förslag till reviderad delegationsordning avseende tillägg
gällande lagen om tillfälliga smittskyddsåtgärder med giltighet från och med från
2020-07-01 och tillsvidare. Om lagstiftningen skulle börja gälla senare än 2020-
07-01 får delegationsordningens ikraftträdande anpassas därefter.
Denna delegationsordning gäller tillsammans med miljönämndens gällande
delegationsordning daterad 2020-05-14.

Dagens sammanträde

Miljlöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Håkan Andersson (S) föreslår följande tillägg till förvaltningens förslag:
att miljönämnden om lagen går igenom, med tillhörande riktat statsbidrag,
hemställa hos kommunstyrelsen att ett ramtillskott motsvarande det riktade
statsbidraget tillförs miljönämnden.

Beslutsgång

Beslutsgång 1
Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta i enlighet med förvaltningens
förslag och finner att så sker.

Förslaget antas.

Beslutsgång 2
Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta i enlighet med Håkan
Anderssons (S) tilläggsförslag och finner att så sker.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
________________
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§35/2020 Dnr: ALLM M.2020.977

Information

a) Covid-19
Förvaltningschef Malin Bexell informerar att förvaltningen forsätter följa
utvecklingen och folkhälsomyndighetens rekomendationer.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har fortsatt stängt för spontanbesök till och med
sista augusti.
Möten sker företrädesvis digitalt.

b) Förvaltningschefen informerar
Den 16 juni är det informationsmöte om Kinnas centrumutveckling.
Budget 2021-2024, sparbeting.

c) Miljöchefen informerar
Budget 2020; utredning för att gynna företagandet utifrån covid-19.
Budget 2021–2024.

d) Redovisning av kurser och möten
Inget att rapportera.

e) Information från Livsmedels- och Hälsoskyddsteamen
Arbetet utifrån Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna
råd; 2020:9 samt 2020:12.

f) Presentation från Miljöskyddsteamet.
Miljöskyddsteamet presenterar sina verksamhetsområden.

g) Önskad information från nämndpolitiker om
förorenade område; oljeföroreningarna i Rydal.

________________
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§36/2020 Dnr:ALLM M.2020.978

Meddelanden

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att inkomna handlingar läggs till handlingarna.

1. KF beslut § 52/2020 - Årsredovisningen godkänns.
2. KF beslut § 58/2020 - Ansvarsfrihet beviljas.
3. Länsstyrelsen beslut - överklagande av beslut om beviljat tillstånd till

avloppsanläggning.
4. KS - beslut krisledningsnämnd.
5. Skrivelse till Marks kommuns ledamöter i Miljönämnden.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna.

Förslaget antas.
________________
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§37/2020 Dnr: ALLM M.2020.979

Redovisning av delegationsbeslut

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

Från 2020-04-25 - 2020-05-20 har följande beslut fattats på delegation:

Datum ÄrendeNummer Beslut

2020-04-24 LIV.2020.917 Registrering av livsmedelsanläggning

2020-04-24 LIV.2020.920 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning

2020-04-27 MIL.2019.121 Beslut om försiktighetsmått

2020-04-27 MEA.2019.2348 Tillstånd MRV med EP

2020-04-28 DRIC.2020.763 Beslut Schaktning VSO

2020-04-28 MEA.2019.2454 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-04-28 LIV.2020.731 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning

2020-04-28 LIV.2020.730 Registrering av livsmedelsanläggning

2020-04-28 MEA.2020.520 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-04-29 MEA.2020.34 Förbud utsläpp avlopp

2020-04-29 MIL.2020.656 Beslut om timavgift vid handläggning

2020-04-29 MEA.2020.382 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-04-29 MEA.2020.57 Förbud utsläpp avlopp

2020-04-29 MEA.2020.47 Förbud utsläpp avlopp

2020-04-30 MEA.2019.2031 Förbud utsläpp avlopp

2020-04-30 MEA.2020.58 Förbud utsläpp avlopp

2020-04-30 HÄL.2020.855 Avslut obefogat klagomål

2020-05-04 HÄL.2020.864 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-05-05 MIL.2020.661 Beslut om timavgift vid handläggning

2020-05-05 MEA.2020.793 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-05-05 MIL.2020.784 Beslut Växtskyddsmedel VSO

2020-05-05 HÄL.2020.939 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-05-05 MIL.2020.853 Beslut om timavgift vid handläggning

2020-05-06 HÄL.2020.808 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-05-06 HÄL.2019.1925 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-05-06 MEA.2020.286 Förbud utsläpp avlopp

2020-05-06 MEA.2019.1838 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-05-07 HÄL.2020.960 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-05-07 HÄL.2020.685 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-05-07 MEA.2017.883 Tillstånd MRV med EP

2020-05-07 MIL.2020.953 Timavgift vid tillsyn

2020-05-07 MIL.2020.947 Timavgift vid tillsyn

2020-05-07 MIL.2020.963 Drivmedelsanläggning
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Datum ÄrendeNummer Beslut

2020-05-07 MEA.2020.339 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-05-07 MEA.2019.2564 Tillstånd MRV med EP

2020-05-07 MEA.2020.664 Tillstånd BAGA Easy modul

2020-05-08 HÄL.2020.968 Försiktighetsmått jordvärmepump

2020-05-08 MEA.2019.2104 Förbud utsläpp avlopp

2020-05-12 MEA.2020.60 Föreläggande

2020-05-12 MIL.2020.1047 Timavgift vid tillsyn

2020-05-13 HÄL.2020.996 Tillstånd bergvärme VSO

2020-05-13 MIL.2020.1053 Drivmedelsanläggning

2020-05-14 MEA.2020.862 Tillstånd markbädd

2020-05-14 MEA.2020.416 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-05-14 MIL.2020.1051 Timavgift vid tillsyn

2020-05-14 HÄL.2020.993 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-05-14 MEA.2020.206 Tillstånd markbädd

2020-05-15 MIL.2020.1079 Timavgift vid tillsyn

2020-05-15 MEA.2020.822 Tillstånd P-filt hämt

2020-05-18 HÄL.2020.1034 Försiktighetsmått jordvärmepump

2020-05-19 MEA.2020.360 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-05-19 HÄL.2020.1032 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-05-19 MEA.2020.21 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-05-19 MEA.2020.39 Tillstånd Wavin biomoduler markbädd med pump

2020-05-19 MEA.2020.290 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-05-19 LIV.2020.787 Registrering av livsmedelsanläggning

2020-05-19 LIV.2020.788 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning

För kännedom har 8 ansökningar om kompostering av hushållsavfall
beviljats av teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst under perioden
maj 2020.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att miljönämnden godkänner redovisningen av
delegationsbeslut.

Förslaget antas.
________________



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
15

(15)
Miljönämnden
Datum: 2020-06-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§38/2020 Dnr: ALLM M.2020.980

Övriga frågor

a) Ann-Christine Asp(S) frågar om ansvar och tillsyn av offentliga toaletter vid
kommunens naturvårdsområden. Vid besök på Stampatorg saknades toaletter.

Håkan Andersson (S) bemöter frågan och meddelar att presidiet tar med sig
frågan till ett fyrpresidemöter för disksussion.

b) Ann-Christine Asp (S) frågar om VA-ärende i Berghem som dragit ut på tiden.

Miljöchef Kennet Jonsson meddelar att frågan tas upp som information på
nämndens möte i september.
________________
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