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§41/2020 Dnr: ALLM M.2020.976

Godkännande av föredragningslistan och anmälan av jäv

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.

Dagens sammanträde

Ragnar Nilsson (C) anmäler övriga fråga angående inköp/upphandling av varor
och tjänster.

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

Ledamöternas förslag till beslut

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

Förslaget antas.

________________
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§42/2020 Dnr: ALLM M.2020.1240

Remiss - utredning om att samla tillstånds- och tillsynsverksamhet
under en förvaltning

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att översända miljönämndens remissvar till
kommunstyrelsen.

Ärendet

Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över framtagen utredning gällande
att samla tillstånds- och tillsynsverksamhet under en förvaltning. Enligt
utredningen föreslås en överflyttning av tillstånds- och tillsynsverksamheten för
områdena tobak, folköl, alkohol, receptfria läkemedel och rökfria miljöer från
socialförvaltningen; individ- och familjeomsorgen/vuxenenheten, till
samhällsbyggnads-förvaltningen; miljöenheten, med miljönämnden som
huvudman.
Utredningen föreslår vidare att miljönämnden ska vara anställningsmyndighet
för berörd personal som flyttas över från socialnämnden till miljönämnden samt
att budgeterade medel för tillstånds- och tillsynsverksamheten vid
socialförvaltningens verksamhet överförs från socialnämnden till miljönämnden.
Ambitionen som uttrycks är att verksamhetsöverflyttningen ska vara klar för att
kunna påbörjas med nytt huvudmannaskap den 1 januari.

Beredning

För att prövningen och tillsynen inom områdena alkohol, tobak, rökfria miljöer
och receptfria läkemedel ska kunna fungera så bra som möjligt i kommunen,
krävs några viktiga delar för att kunna få det hela att fungera.
Tillräckligt bra kännedom om vad som finns att utföra och därtill harmoni mellan
resursbehov och tillgängliga resurser både avseende personal och budgeterade
medel. Tillräcklig kompetensförsörjning och kompetensutveckling hos den
personal som sköter arbetet, trygghet med avseende på hot och våld hos
personalen, tillgång till larm, skalskydd runt rumslokaliseringar.
Tid till förfogande för lärande och stöttning för miljöenhetens
administrationsteam med ökade arbetsuppgifter, miljönämndens politiker,
förvaltningschef och miljöchef, samordnande person inom teamet för att kunna
sätta sig in i arbetsuppgifterna.
Om nämnden ska vara anställningsmyndighet för personal som flyttas över vid
verksamhetsövergång så krävs det att det också är möjligt. Att på sikt t.ex ha
flera ordinarie heltidsanställda vid socialförvaltningen som arbetar med
alkoholtillsyn ute på restauranger och krogar kvälls- och nattetid i form av
bisyssla som nu är fallet är inte hållbart över tid utan då behövs förmodligen mer
långsiktiga och bättre lösningar.
Bättre grepp om budgeterade medel är tillräckliga för allt som ingår i ett väl
fungerande arbete krävs för att kunna bedöma läget.
Tid som stödfunktioner runt de som gör arbetet tar tid av en redan mycket
tidspressad verksamhet där vi saknar ”luft i systemet”. Därav en stor gemensam
oro många anställda för hur en överflyttning av dessa arbetsuppgifter kan
påverka miljöenheten och dess befintliga personal.
För att försöka få grepp om arbetsmiljörisker i detta sammanhang har en riskoch
konsekvensanalys arbetats fram. Där synliggörs en mängd olika
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frågeställningar och risker som är väsentliga att ha i åtanke vid en eventuell
överflyttning av arbetsområdena till miljönämnden.
Det finns också många andra frågor att fundera kring såsom delegationsordning,
mallar och rutiner för arbetets genomförande, ärendehanteringssystem, tekniska
hjälpmedel, rumsbrist som behöver lösas, bilar osv.

Om överflyttning av arbetsuppgifter inom alkohol, folköl, tobak rökfria miljöer
samt receptfria läkemedel eventuellt skulle bli aktuellt för miljönämnden och
dess miljöenhet, är det viktigt med tillräckliga resurser för att kunna göra ett så
bra arbete med dessa nya arbetsområden som möjligt, Det måste klargöras vilka
resursbehov till som föreligger samt att om nuvarande befintliga resurser inte
räcker till. Om brister råder så behöver resursförstärkningar ske utöver befintlig
nuvarande budget.
Den risk- och konsekvensbeskrivning som tagits fram behöver tas på stort allvar
tillsammans med det som respektive personalgrupper tidigare framfört gällande
eventuell överföring av arbetsområdena.
Det är också mycket viktigt att inte arbetet skyndas på för snabbt så att
resultatet inte blir dåligt med många lösa trådar att ta tag i sedan. Därför ses
årsskiftet 2021 inte som en särskilt realistisk tidpunkt för ett förändrat
huvudmannaskap för alkohol, folköl, tobak, rökfria miljöer och receptfria
läkemedel.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-09-10.

Förvaltningens förslag till beslut

Förvaltningen lämnar ärendet utan förslag till beslut.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.
Ärendet diskuteras.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande presenterar förslag på remissvar, förslaget diskuteras och
ledamöterna kommer med förslag på justeringar.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta översända föreslaget remissvar
till kommunstyrelsen och finner att så sker.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________

Bilaga

Miljönämndens remissvar
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Bilaga

Miljönämndens remissvar angående utredning att samla tillstånds- och
tillsynsverksamhet under en förvaltning.

Kommunstyrelsens arbetsutskotts uppdrag
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 13 november 2019 kommundirektören i
uppdrag att, med hörande av socialnämnden och miljönämnden, utreda förutsättningarna
för att framöver samla all verksamhet avseende tillstånd respektive tillsyn för tobak,
alkohol, livsmedel, läkemedel och rökfria miljöer under en förvaltning.
I kommunledningskontorets tjänsteskrivelse, daterad den 21 oktober 2019, anges att de
för- och nackdelar som en samordning kan medföra, en mer detaljerad
omvärldsbevakning samt frågor om organisation, resurser och finansiering bör behandlas i
en sådan utredning.

Underlag
För att bedöma om utredningen och underlaget ger ett erforderligt svar på förutsättningar
för att samla aktuella verksamheter under en förvaltning har Miljönämnden tagit del av:

1. Utredning att samla tillstånds- och tillsynsverksamhet under en förvaltning 2020-06-02,
2. Bilaga 1 – Dialogmöte med medarbetare på socialförvaltningen, IFO/Vuxenenheten,
2020-02-20
3. Bilaga 2 - Dialogmöte med medarbetare på samhällsbyggnadsförvaltningen,
miljöenheten

(livsmedel), 2020-01-08 och 2020-03-05.
4. Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-09-10
5. Risk- och konsekvensanalys gjord av 2020-09-01 av enhetschefer, skyddsombud och
medarbetare
på Miljöenheten och IFO/Vuxenenheten.

Miljönämnden anser att nämnds- och presidiedialog med utredaren borde ha skett under
utredningsförfarandet. Ett ”hörande av miljönämnden” bör inbegripa en dialog med de
ledamöter som föreslås få ett utökat ansvar och förpliktelser.
Vi har inte haft tillgång till socialnämndens omvärldsanalys.

Bedömning
Miljönämnden bedömer att utredningen inte presenterar det som erfordras,
för att kommunfullmäktige i dagsläget ska kunna besluta om en överflyttning av
tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak, folköl, alkohol, receptfria
läkemedel och rökfria miljöer från socialförvaltningen till samhällsbyggnadsförvaltningen,
med miljönämnden som huvudman från och med den 1 januari 2021.

Skälen till miljönämndens bedömning
Miljönämnden anser inte att utredningen i tillräcklig grad anger att de för- och nackdelar
som en samordning kan medföra samt att det sätts i förhållande till andra sätt att
organisera verksamheten. Utifrån omvärldsbevakningen bedömer vi att föreslaget enbart
innebär en flytt av en sårbar verksamhet. Miljönämnden anser att frågor som
organisation, resurser och finansiering måste klargöras tydligare för att frågan om flytt av
verksamheten ska kunna ske på ett bra sätt. Miljönämnden anser därför att utredningen
bör kompletteras innan frågan lyfts för beslut i kommunfullmäktige. Samt att innan ett
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slutligt förslag läggs behövs en dialog mellan utredaren och ledamöterna i Miljönämnden
och dess presidium.

Omvärldsbevakning
Miljönämnden har inte tagit del av socialförvaltningens omvärldsbevakning, eller deras
bilaga till tjänsteskrivelsen daterad den 23 april 2019, som omnämns i utredningen.
Av utredningen framkommer att Borås stad en stor tillsynsenhet med 13 handläggare.
Miljönämndens bedömning är att Borås stad har tillräckligt många verksamheter att utöva
tillsyn över för att uppnå en egen effektiv och icke sårbar organisation.
Herrljunga och Vårgårda köper tillståndstjänst från Lidköping och hanterar tillsynen själva
genom alkoholhandläggare. Tranemo har en samverkansnämnd med Gislaved.
Miljönämnden antar att Tranemo, Herrljunga och Vårgårda bedömt att de är för små för
att klara en egen effektiv och icke sårbar organisation.
Svenljunga har en (1) livsmedelsinspektör som dessutom arbetar med tobak, alkohol,
livsmedel, läkemedel och rökfria miljöer. Det innebär att deras verksamhet är mycket
sårbar. Vi noterar att tillsyn sker med uppbackning av medarbetare från bygg. Att tidigare
medarbetare ansett att det varit väldigt mycket olika uppdrag att hantera. Att inspektören
ibland behöver stöd av medarbetare från miljö- och hälsoskydd. Det framkommer att
Svenljungas miljö- och byggenhet är intresserade av att samverka med Marks kommun.
Svenljungas inspektör pekar på att Marks kommun kan bli sårbara med 1,25 % tjänst
efter att Mark tar hem handläggningen av alkoholserveringstillstånd från Borås stad.
Ulricehamn har en (1) handläggare som sköter tillsynen av serveringsställen tillsammans
med en livsmedelshandläggare. Samt har en nämndsekreterare som arbetar 30 % med
serveringstillstånd.

Miljönämndens bedömning är ingen sjuhäradskommun, Borås stad förutan, har en
tillräckligt stor organisation för att utgöra en robust myndighet.
I utredningen framkommer att socialförvaltningens bedömning är, att den nyrekrytering
som gjorts av en heltids handläggare, innebär att socialförvaltningen nu har resurser att
hantera även handläggningen av serveringstillstånd för alkohol.
En tillstånds- och tillsynsverksamhet med ett fåtal handläggare är mycket sårbart oavsett
var eller hur den organiseras i vår kommun. För att få en effektiv, rättssäker och icke
sårbar organisation bedömer nämnden att verksamheten bör omfatta minst 3,0
årsarbetare. För att nå den nivån är det sannolikt nödvändigt att samverka med andra
kommuner. Den möjligheten/dimensionen saknas i utredningen.

För- och nackdelar som en samordning kan medföra
Frågan om för- och nackdelar berörs i utredningen och dess bilagor men även i
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteutlåtande samt i risk- och konsekvensanalysen,
utredningen bör ta hänsyn till det som framkommit efter det att remissen skickades.
Frågeställningen är enligt Miljönämnden delvis felställd. Vi noterar att både social- och
samhällsbyggnadsförvaltningens enhetschefer gör bedömningen att alkohol- och
tobakslagstiftningen är annan lagstiftning än vad de arbetar med i övrigt.
Oron för otillräcklig kompetens om lagstiftningen hos enhetschef/ledningsgrupp, i risk-
och konsekvensanalysen, bedöms vara en allvarlig risk.
Att enbart belysa frågan om var inom Marks kommun befintlig verksamhet med tillstånd
respektive tillsyn för tobak, alkohol, livsmedel, läkemedel och rökfria miljöer ska placeras
bör därför vidgas. För- och nackdelar med egen regi bör ställas mot att fortsätta
samarbetet med Borås stad alternativt i samverkan med andra kommuner för att uppnå
en robust organisation.
Trots det vill Miljönämnden påpeka att det finns fördelar i att samla tillstånds- och
tillsynsverksamheten med Miljönämnden som huvudman. Tillexempel ur ett
näringslivsperspektiv, bemötandefrågor, administration/fakturering och information osv.
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Men vi ser även sårbarheten med en liten personalgrupp byggd på en (1) heltidstjänst, en
25 procents lönebidragsanställning samt 4-5 timanställda som motsvarar 0,08
årsanställda.

Frågor om organisation, resurser och finansiering
Innan beslut fattas om att flytta tillstånds- och tillsynsverksamheten för områdena tobak,
folköl, alkohol, receptfria läkemedel och rökfria miljöer från socialförvaltningen till
samhällsbyggnadsförvaltningen vill miljönämnden belysa ett antal frågor som bör utredas
ytterligare:

Organisation, lokaler med mera
Miljönämnden anser precis som utredningen anger, att hur arbetet organiseras inom
miljöenheten är en fråga för nämnden och Samhällsbyggnadsförvaltningen. Frågan om
lokaler och säkerhet behöver utredas ytterligare så att det säkerställs att erforderliga
lokaler finns mottagandet av verksamheten och personalen. Det innebär att ett tillfälligt
ramtillskott behöver ges för att lösa frågor som trygghet med avseende på hot och våld
hos personalen, tillgång till larm, skalskydd och rumslokaliseringar.

Personal
Miljönämnden anser att verksamheten ska bedrivas av tillsvidareanställd personal.
En ramförstärkning behövs för ytterligare personalförstärkning, vilket bedöms behövas för
att motsvara faktiskt behov och en robusthet i verksamheten.

Miljönämnden som politiskt tillsatt myndighet
Miljönämnden med presidium behöver utbildning i aktuell lagstiftning. Ansvar och
arbetsuppgifter ökar vilket bedöms medföra fler och/eller längre nämndssammanträden.
Även om verksamheten inte är omfattande personellt och ekonomiskt är den viktig ur ett
näringslivsperspektiv samt av känslig natur vilket kommer leda till en ökad granskning och
utsatthet. Där med även ökat arbete och ansvar. Därför bör arvodesreglementet ses över
så att ordförande och vice ordförandes arvode justeras för att tillgodose det arbete och
ansvar som är förenat med det nya uppdraget.
Ett ramtillskott behöver bedömas och tillföras nämnden med anledning av ovan.

Resurser och finansiering
Miljönämndens behovsutredning, som utifrån ett verksamhetsregister med riskbaserat
angivna tillsynstimmar, per verksamhetsutövare, anger det ackumulerade tillsynsbehovet.
En behovsutredning behöver göras för områdena tobak, folköl, alkohol, receptfria
läkemedel och rökfria miljöer. Detta för personalbehov ska kunna kan bedömas. Utifrån
faktiskt behov av tillsynstimmar.
Vid Miljönämndens resursbedömning beräknats tiden i huvudsak utifrån Sveriges
Kommuner och Regioners (SKRs) rekommendationer för tidsbudget. Enligt SKR ska man
vid resurssättning räkna med att en årsarbetare motsvarar ca 2000 timmar med en
genomsnittlig frånvaro på 400 timmar (semester, sjukdom, etc.). Den faktiskt arbetade
tiden blir 1600 h (2000h - 400h = 1600) per år. Av den resterande faktiskt arbetade tiden
räknas schablonmässigt att 60% utgörs av handläggningstid och resten utgörs av ”övrig
tid” (t.ex. APT, arkivering, IT, verksamhetsplanering, kompetensutveckling, etc.). Tid för
handläggning inom myndighetsområdet är alltså ca 1000 timmar per årsarbetare.

Som mottagande myndighet begär vi att en resursbedömning (behov av antal
tillsynstimmar) matchas gentemot den av kommunfullmäktige beslutad taxan som
debiteras och den ekonomisk ramen.

Tillsynen och verksamheten i övrigt finansieras genom avgifter (taxa) och skattemedel.
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Efter att behoven fastställts går det att bedöma vad som avgiftsfinansieras och vad som
behöver skattefinansieras. Därefter går det att beräkna behovet av faktisk budgetram. Vi
anser att socialförvaltningens bedömning av personalbehov och ram till viss del bygger på
antaganden då verksamheten inte har bedrivits i egen regi under en längre tid. Samt att
resursbehov och ram inte åskådliggörs i utredningen på ett tillfredställande sätt.

Ledning
Oavsett om verksamheten överflyttas till Miljönämnden eller stannar kvar inom
socialförvaltningen bör det säkerställas att förvaltningsledning/enhetschefer har erforderlig
kompetens på området samt tid för arbetsgruppen. Miljönämnden bedömer att dagens
miljöenhet är nära gränsen, olika speciallagstiftningar samt antal medarbetare medför, att
ytterligare en enhetschef behövs.

Tidpunkt för förändrat huvudmannaskap
Då vi anser att många frågor saknar svar är det viktigt dessa utreds. Årsskiftet 2020/2021
bedöms därför inte vara en realistisk tidpunkt för ett förändrat huvudmannaskap. För att
resultatet ska bli bra, för alla parter på både kort och lång sikt, är sannolikt årsskiftet
2021/2022 en mer realistisk tidpunkt.

Sammanfattning
Miljönämnden anser att utredningen ska kompletteras enligt ovan innan frågan lyfts för
beslut i kommunfullmäktige. Samråd med mottagande nämnd och presidium bedöms vara
nödvändigt. Miljönämnden ser fördelar med flytt av verksamheten om behov och resurser
kartläggs. Samt ges för att en robust organisation ska kunna skapas. Exempel på sådan
organisation kan vara en avtalssamverkan med Bollebygd och Svenljunga. Det vill säga att
först när rätt underlag presenterats och med rätt förutsättningar ser miljönämnden
positivt på att överta ett huvudmannaskap för aktuell verksamhet.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
10

(19)
Miljönämnden
Datum: 2020-09-17

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§43/2020 Dnr: MEA.2020.171

Tillsyn enskilt avlopp 2020

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten i Marks kommun. Förbudet riktas till
fastighetsägaren men följer fastigheten.

Ärendet

Ärendet är handlagt av Bollebygds kommun på grund av jäv.
Miljöenheten i Marks kommun har informerat fastighetsägaren om att tillsyn är
planerad att utföras på fastighetens avloppsanläggning. Fastighetsägaren har
meddelat miljöenheten att nuvarande avloppsanläggning är undermålig. Inget
tillsynsbesök har gjorts på fastigheten. Miljönämnden avser att besluta om
förbud att släppa ut avloppsvatten till den bristfälliga avloppsanordningen på
fastigheten Haby 6:13.

Beredning

2020-06-04 skickade miljöenheten en kommunikation om förbud till
fastighetsägare. Av kommunikationen framgick att ett skriftligt
yttrande skulle vara miljönämnden tillhanda senast 2020-06-25. Inga
synpunkter har kommit in.
Lagstöd
Miljöbalken (1998:808) 1 kap. 1 §, 2 kap. 3 och 7 §§, 26 kap. 9 § samt 9 kap.
7 §.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-07-08.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga
avloppsanläggningen på fastigheten i Marks kommun. Förbudet riktas
till fastighetsägaren men följer fastigheten.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag
och finner att så sker.

Expedieras till

Fastighetsägaren.

________________
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§44/2020 Dnr: ALLM M.2020.977

Information

a) Covid -19
Miljöchef Kennet Jonsson informerar om att det övergripande krisledningsarbetet i
kommunen ställts om och återgått till normalläge.
Miljöenheten bedriver tillsyn på serveringsställen och inga avvikelser har
upptäckts.
Miljöenheten har köpt in munskydd att användas vid inspektioner.
Det är ännu ovisst hur utvecklingen ser ut inför höstens inspektioner.

b) Förvaltningschefen informerar
Punkten utgår.

c) Miljöchefen informerar
Föredragning i kommunstyrelsens arbetsutskott om utredning av konsekvenserna
av att införa Rättviksmodellen
Ersättningsanspråk från Marks Kajak- och segelklubb.

d) Redovisning från kurser och möten
Inget att rapportera

e) Information VA ärende i Berghem (uppföljning från juninämnd).
Miljöinspektör Owe Linder informerar nämnden om ärendet.

________________
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§45/2020 Dnr: ALLM M.2020.979

Redovisning av delegationsbeslut

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Från 2020-05-21 till 2020-08-27 har följande beslut fattats på delegation:

Datum ÄrendeNummer Beslut

2020-05-22 MEA.2020.596 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-05-22 MEA.2020.294 Förbud utsläpp avlopp

2020-05-22 HÄL.2020.1072 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-05-22 MEA.2020.187 Förbud utsläpp avlopp 

2020-05-22 MEA.2020.69 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-05-22 MEA.2020.194 Förbud utsläpp avlopp 

2020-05-22 MEA.2020.177 Förbud utsläpp avlopp 

2020-05-22 MEA.2020.179 Förbud utsläpp avlopp

2020-05-25 MEA.2020.639 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-05-25 MEA.2020.299 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-05-25 MEA.2020.296 Förbud utsläpp avlopp 

2020-05-25 MEA.2019.1552 Tillstånd MRV med EP

2020-05-25 MEA.2020.810 Tillstånd MRV med EP 

2020-06-02 HÄL.2020.309 Timavgiftsbeslut 

2020-05-27 HÄL.2020.1044 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-05-27 MIL.2020.1128 Timavgift vid handläggning 

2020-05-27 MEA.2020.371 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-05-28 LIV.2020.1159 Registrering av livsmedelsanläggning 

2020-05-28 LIV.2020.1159 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-05-28 HÄL.2020.1162 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-05-28 MEA.2020.330 Tillstånd markbädd med pump 

2020-05-28 MEA.2020.214 Tillstånd markbädd 

2020-05-29 DRIC.2020.1126 Tillstånd Växtnäringsämnen VSO 

2020-05-29 MEA.2020.660 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-05-29 MEA.2020.6 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-05-29 MEA.2020.387 Tillstånd markbädd med pump 

2020-06-01 MIL.2020.1182 Timavgift vid handläggning 

2020-06-01 HÄL.2020.1165 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-06-02 MEA.2020.412 Tillstånd markbädd 

2020-06-02 MEA.2015.755 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-06-02 MIL.2020.998 Drivmedelsanläggning 
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2020-06-02 MIL.2020.990 Drivmedelsanläggning 

2020-06-02 MEA.2020.1022 Tillstånd markbädd 

2020-06-03 HÄL.2020.1164 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-06-03 MEA.2020.1106 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-04 MEA.2020.863 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-04 LIV.2020.1210 Registrering av livsmedelsanläggning 

2020-06-04 LIV.2020.1210 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-06-04 MEA.2020.819 Tillstånd MRV med EP

2020-06-04 MIL.2020.26 Timavgift vid handläggning

2020-06-04 MEA.2019.2348 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-04 MEA.2020.851 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-06-04 MEA.2020.839 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-06-08 HÄL.2020.1207 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-06-08 LIV.2020.1198 Registrering av livsmedelsanläggning 

2020-06-08 LIV.2020.1198 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning

2020-06-08 HÄL.2020.1206 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-06-17 MIL.2020.1025 Timavgift vid tillsyn Handläggare

2020-06-09 HÄL.2020.805 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-06-09 HÄL.2020.1169 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-06-10 MEA.2013.1132 Tillstånd MRV med EP 

2020-06-10 HÄL.2020.1193 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-06-10 MEA.2020.640 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-06-10 MEA.2020.962 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-06-11 MEA.2020.648 Föreläggande gråvattenfilter 

2020-06-11 MEA.2020.522 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-06-16 MEA.2020.663 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-06-16 MEA.2020.882 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-06-17 MEA.2020.648 Föreläggande gråvattenfilter 

2020-06-17 HÄL.2020.1244 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-06-17 MEA.2019.2366 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-17 MEA.2020.929 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-17 MEA.2020.1067 Tillstånd markbädd med pump 

2020-06-22 MEA.2020.991 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-22 MEA.2020.174 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-06-22 MEA.2019.2250 Förbud utsläpp avlopp 

2020-06-22 MEA.2020.1068 Föreläggande gråvattenfilter 

2020-06-22 MEA.2020.75 Förbud utsläpp avlopp 

2020-06-23 MEA.2020.752 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-23 MEA.2019.1516 Tillstånd MRV med EP 

2020-06-23 MEA.2020.668 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-06-23 MEA.2020.676 Tillstånd markbädd 

2020-06-23 MEA.2020.736 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-23 HÄL.2019.1281 Föreläggande

2020-06-23 HÄL.2019.1281 Timavgiftsbeslut 
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2020-06-23 MEA.2020.735 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-06-23 MEA.2020.686 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-06-24 LIV.2020.1278 Registrering av livsmedelsanläggning 

2020-06-24 LIV.2020.1278 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-06-24 MEA.2020.681 Tillstånd markbädd

2020-06-24 MEA.2020.1282 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-25 MEA.2020.287 Förbud utsläpp avlopp

2020-06-25 MEA.2020.868 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-06-25 MEA.2020.301 Förbud utsläpp avlopp 

2020-06-25 MEA.2020.833 Förbud utsläpp avlopp 

2020-06-25 MEA.2020.716 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-25 MEA.2020.1214 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-25 MEA.2020.202 Förbud utsläpp avlopp

2020-06-25 MEA.2020.836 Förbud utsläpp avlopp

2020-06-25 MEA.2020.871 Förbud utsläpp avlopp 

2020-06-25 MEA.2020.790 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-25 MEA.2020.283 Förbud utsläpp avlopp

2020-06-25 MEA.2020.841 Förbud utsläpp avlopp 

2020-06-25 MEA.2020.846 Förbud utsläpp avlopp 

2020-06-26 MEA.2020.1181 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-26 HÄL.2020.751 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-06-26 MEA.2020.781 Tillstånd markbädd med pump 

2020-06-26 MEA.2020.66 Förbud utsläpp avlopp 

2020-06-26 MEA.2020.64 Förbud utsläpp avlopp 

2020-06-26 MEA.2020.603 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-06-26 MEA.2020.80 Förbud utsläpp avlopp 

2020-06-29 MEA.2020.1071 Tillstånd MRV med EP 

2020-06-29 MEA.2020.879 Förbud utsläpp avlopp 

2020-06-29 MEA.2020.1160 Föreläggande ansluta till kommunalt VA

2020-06-30 MEA.2020.877 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-06-30 MEA.2020.652 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-06-30 MEA.2020.1124 Tillstånd markbädd 

2020-06-30 MEA.2020.364 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-07-01 HÄL.2020.1319 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-07-01 LIV.2020.1363 Registrering av livsmedelsanläggning

2020-07-01 LIV.2020.1363 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-07-01 MEA.2020.769 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-07-01 MEA.2020.71 Förbud utsläpp avlopp 

2020-07-02 MEA.2020.901 Förbud utsläpp avlopp 

2020-07-02 MEA.2020.838 Förbud utsläpp avlopp 

2020-07-02 MEA.2020.873 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-07-02 MEA.2020.842 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-07-03 HÄL.2020.992 Föreläggande 

2020-07-06 MEA.2020.634 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande
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2020-07-06 MEA.2020.81 Förbud utsläpp avlopp 

2020-07-06 MEA.2020.81 Förbud utsläpp avlopp

2020-07-06 DRIC.2020.1407 Tillstånd Schaktning VSO

2020-07-07 DRIC.2020.1394 Tillstånd Schaktning VSO

2020-07-08 MEA.2020.1026 Tillstånd MRV med EP 

2020-07-08 MEA.2020.1288 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-07-08 MEA.2020.74 Förbud utsläpp avlopp 

2020-07-09 MEA.2020.1027 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-07-09 HÄL.2020.1261 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-07-10 MEA.2020.1420 Föreläggande gråvattenfilter 

2020-07-10 MEA.2020.63 Förbud utsläpp avlopp 

2020-07-14 HÄL.2020.1345 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-07-15 HÄL.2020.1359 Försiktighetsmått jordvärmepump 

2020-07-17 HÄL.2020.1326 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-07-27 HÄL.2020.1403 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-07-27 HÄL.2020.1402 Försiktighetsmått jordvärmepump 

2020-07-28 MEA.2020.1187 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-07-28 MEA.2020.1189 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-07-29 MEA.2020.1191 Tillstånd markbädd med pump 

2020-07-29 MEA.2020.1272 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-07-30 LIV.2020.1450 Registrering av livsmedelsanläggning 

2020-07-30 MEA.2020.1230 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-07-30 MEA.2020.1061 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-07-30 LIV.2020.1450 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-07-31 MEA.2020.1195 Tillstånd markbädd med pump 

2020-07-31 MEA.2020.795 Tillstånd MRV med EP 

2020-08-04 MEA.2020.1138 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-08-05 MEA.2019.338 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-05 MEA.2019.2564 Tillstånd MRV med EP

2020-08-05 LIV.2020.1458 Registrering av livsmedelsanläggning 

2020-08-05 MEA.2020.658 Tillstånd BAGA Easy modul 

2020-08-06 MEA.2020.892 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-06 MEA.2020.1149 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-06 MEA.2020.1090 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-08-06 MEA.2020.903 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-06 MEA.2020.1144 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-08-06 LIV.2020.1458 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-08-06 MEA.2020.906 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-08-06 MEA.2020.884 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-06 MEA.2020.1188 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-08-06 MEA.2020.894 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-06 MEA.2020.852 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-06 MEA.2020.875 Förbud utsläpp avlopp

2020-08-06 MEA.2020.1267 Föreläggande gråvattenfilter 
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2020-08-06 MEA.2020.1190 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-08-06 MEA.2020.1109 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-08-06 MEA.2020.899 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-06 MEA.2020.1130 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-08-07 MEA.2020.866 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-08-07 MEA.2020.886 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-07 MEA.2020.1253 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-10 MEA.2020.1242 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-10 MEA.2020.973 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-13 MEA.2020.1147 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-08-13 MEA.2020.896 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-13 LIV.2020.1465 Registrering av livsmedelsanläggning 

2020-08-13 MEA.2020.1086 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-13 MEA.2020.1088 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-13 MEA.2020.880 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-13 LIV.2020.1465 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-08-14 MEA.2020.1273 Tillstånd MRV med EP 

2020-08-17 MEA.2020.913 Föreläggande gråvattenfilter 

2020-08-17 MEA.2020.1300 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-17 MEA.2020.221 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-17 MEA.2020.750 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-17 MEA.2020.74 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-18 HÄL.2020.1412 Försiktighetsmått jordvärmepump 

2020-08-18 MEA.2020.915 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-18 MEA.2020.421 Tillstånd BAGA Easy modul

2020-08-18 MEA.2020.601 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-19 MEA.2020.728 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-08-19 MEA.2020.604 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-19 MEA.2020.1154 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-08-19 MEA.2020.602 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-08-21 MEA.2020.1302 Tillstånd MRV med EP 

2020-08-21 HÄL.2020.1521 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-08-24 MEA.2020.1360 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-25 HÄL.2020.1513 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-08-25 MEA.2020.1239 Tillstånd BAGA Easy modul 

2020-08-25 MEA.2020.803 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-08-26 MIL.2020.1506 Tillstånd Schaktning VSO 

2020-08-26 MEA.2020.785 Tillstånd MRV med EP 

2020-08-26 MEA.2020.51 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-26 MEA.2020.1321 Tillstånd MRV med EP 

2020-08-26 MEA.2020.571 Förbud utsläpp avlopp 

2020-08-26 MEA.2020.1228 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-26 HÄL.2020.1515 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-08-27 MEA.2020.1310 Tillstånd förstärkt infiltration 
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2020-08-27 MEA.2020.1536 Tillstånd förstärkt infiltration 

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

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden beslutar enligt miljöenhetens förslag och
finner att så sker.

________________
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§46/2020 Dnr: ALLM M.2020.978

Meddelanden

Miljönämndens beslut

Inkomna meddelande läggs till handlingarna.

1. KF § 83/2020 - Ändring av taxa för alkohol och livsmedelskontroll.
2. KF § 70/2020 - Vatten- och avloppsplan för Marks kommun fastställs.
3. Regeringsbeslut - Utbetalning av medel till kommuner, regioner och

länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga smittskyddsåtgärder på
serveringsställen.

4. KS 2020-07-10 - Beslut om regler gällande personalföreträdares
närvarorätt.

5. KF § 107/2020 - Fyllnadsval av ledamot i miljönämnden (MP).
6. Polismyndigheten - Begäran om hjälp vi tillsyn av tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen.
7. Beslut Länsstyrelsen i Västra Götaland - Strandskyddsdispens och dispens

från föreskrifterna för Ramhultafallets naturreservat för att uppföra ett
vindskydd på fastigheten Lygnersvider 1:31 i Marks kommun.

8. KF § 111/2020 - Avgifter enligt livsmedelslagen och miljöbalken med
avseende på företagare i Marks kommun för verksamhetsåret 2020.

9. KSau § 194/2020 - Tillfälligt avtal gällande skyddsutrustning.
10.Beslut Länsstyrelsen i Västra Götaland - Överklagande av beslut om

klagomål på att tillstånd för avloppsanläggning inte följts.
11.Beslut Länsstyrelsen i Västra Götaland - Överklagande av beslut om

klagomål på dagvatten.
12. Provtagningsplan, Rydal 2:11, Generatorn 1

Beslutsgång

Ordförande frågar om inkomna handlingar kan läggas till handlingarna och finner
att så sker.

________________
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§47/2020 Dnr: ALLM M.2020.980

Övriga frågor

Ragnar Nilsson (C) frågar om kommunens rutiner vid inköp/upphandling av
varor och tjänster.
Miljöchef Kennet Jonsson bemöter frågan med att inköp/upphandling ska ske
med de leverantörer kommunen har avtal med. I de fall det inte finns något
avtal görs direktupphandling.
________________
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