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Miljönämnden
Datum: 2020-11-13

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Digitalt via Teams, kl. 09.00–12.00

Beslutande S Håkan Andersson

S Bengt Johansson

C Ragnar Nilsson

L Jan Karlsson

M Peter Branshøj

MP Anna Stjernström

SD Natalia Henriksson

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

C Eva Åberg Andersson

KD Martin Arnell

SD Mikael Ljunggren

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare

Sara Adams, verksamhetsutvecklare §§ 49-51

Kennet Jonsson, miljöchef §§52-58

Isabell Vesterberg, miljöinspektör § 56

Anders Hägg, byggnadsinspektör § 56

Svante Brandin, kommunbiolog § 55-56

Terje Johannessen, miljöinspektör § 56

Kristina Jacobsson, miljöinspektör § 52-53

Utses att justera Peter Branshøj (M)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 17 november2020 kl 08:30

Underskrifter Sekreterare §§  49-58

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Peter Branshøj (M)
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§49/2020 Dnr: ALLM M.2020.976

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av justerare

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna föredragningslistan

Dagens sammanträde

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

Ordförande informerar om att ett förtydligande av kommunjurist har inhämtats
med anledning av eventuella jävsituationer om en ledamot bedriver
näringsverksamhet inom livsmedelshandel.

Ordförande informerar med anledning av att mötet genomförs digitalt, på
distans, kommer en omvänd frågeställning ske vid beslut.

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

Beslutsgång

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

Förslaget antas.

________________



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 (17)
Miljönämnden
Datum: 2020-11-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§50/2020 Dnr: ALLM M.2020.1943

Ytterligare åtgärder 2020 efter KF beslut om utökad ram

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna föreslagna åtgärder och ger
förvaltningschefen i uppdrag att använda upp till 400 tkr för att utföra dessa.

Miljönämnden beslutar också att återrapportering ska ske vid nämndens möte i
december 2020

Ärendet

Enligt KF-beslut §160/2020; dnr.2020-340 042 (se bilaga), ges miljönämnden
möjlighet att vidta ytterligare åtgärder i syfte att ge bättre förutsättningar och
en effektivare verksamhet 2021 och framöver. Miljönämnden ges möjlighet att
överskrida prognos med upp till 400 tkr, utöver redovisad prognos i
delårsrapport för 2020.

Beredning

Miljöenheten har tagit fram förslag på åtgärder med syfte att ge bättre
förutsättningar och en effektivare verksamhet 2021 och framöver.
De åtgärder som vi ser möjliga att genomföra under 2020 är följande:
IT-/digitaliseringslösningar
· Inköp av en E-tjänstemodul samt en Castormodul för alkohol, tobak och
receptfria läkemedel (225 tkr)
Mätinstrument, utrustning och tekniska lösningar
· Inköp av rörkamera, kolorimeter, turbidimeter, planlaser,
ventilationsmätningsinstrument, drönare, pannlampor, verktyg (118 tkr)
Kompetensutvecklingsinsats
·Medverkan från Previa genom stöd i teamutvecklingsinsats (57 tkr)

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-12.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden godkänner föreslagna åtgärder och ger förvaltningschefen i
uppdrag att använda upp till 400 tkr för att utföra dessa.
Miljönämnden beslutar också att återrapportering ska ske vid nämndens möte i
december 2020.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan belsuta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot och finner att så sker.

________________
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§51/2020 Dnr: ALLM M.2020.1756

Internkontroll delegationsbeslut

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att antar förvaltningens förslag till arbetsgång för
nämndens internkontroll av delegationsbeslut.

- Kontrollen utförs av två nämndledamöter, en från majoriteten och en från
oppositionen som utses genom beslut i miljönämnden.
- Val av delegationsgranskare sker två gånger per år; en gång i
december för perioden januari-juni, samt en gång i juni för perioden juli-
december.
- Delegationsbeslutsgranskarna har i uppgift att granska två delegationsbeslut
inför varje nämndmöte. Vid granskningen kontrolleras att delegationsbesluten
är tydliga och korrekta, har en förståelig motivering, samt har referens till och
stöd i aktuellt lagrum.
- Resultatet av granskningen redovisas på nämndmötet.
- Redovisningen läggs som en fast agendapunkt på varje möte.

Ärendet

Miljönämndens utför årligen en regelbunden stickprovskontroll av fattade
delegationsbeslut som del i internkontrollsarbetet. Granskningen syftar till att
säkerställa att besluten är tydliga och korrekta, har en förståelig motivering,
samt har referens till och stöd i aktuellt lagrum. Kontrollen utförs av två
nämndledamöter, en från majoriteten och en från oppositionen, som utses
genom beslut i miljönämnden för en period av sex månader.
För att få bättre kontinuitet i kontrollarbetet och för att tydliggöra arbetsgången
för nya ledamöter har förvaltningen fått i uppdrag att se över det befintliga
kontrollförfarandet och ta fram ett förslag på arbetsgång med tydliga rutiner
gällande kontroll- och redovisningsfrekvens samt stickprovsomfattning.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, har utvärderat det befintliga
kontrollförfarandet. Utvärderingen pekar på ett behov av i förväg tydligt
fastställda datum för redovisning av kontrollarbetet samt en ökad
redovisningsfrekvens. Baserat på detta har förvaltningen tagit fram följande
förslag på arbetsgång:
Kontrollen utförs av två nämndledamöter, en från majoriteten och en från
oppositionen, som utses genom beslut i miljönämnden för en period av sex
månader. Val av delegationsgranskare sker två gånger per år; en gång i
december för perioden januari-juni, samt en gång i juni för perioden juli-
december.
Delegationsbeslutsgranskarna har i uppgift att granska två delegationsbeslut
inför varje nämndmöte. Vid granskningen kontrolleras att delegationsbesluten är
tydliga och korrekta, har en förståelig motivering, samt har referens till och stöd
i aktuellt lagrum. Resultatet av granskningen redovisas på nämndmötet.
Redovisningen läggs som en fast agendapunkt på varje möte.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-10-09.
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Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden antar förvaltningens förslag till arbetsgång för nämndens
internkontroll av delegationsbeslut.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot och finner att så sker.

________________



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 7 (17)
Miljönämnden
Datum: 2020-11-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§52/2020 Dnr: LIV.2020.1916

Beredskapsplan livsmedelskontroll

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att fastställa beredskapsplan för livsmedelskontroll.
Beredskapsplanen revideras minst 1 gång/år, dock senast under 2021.

Ärendet

Under 2019 utförde Länsstyrelsen en revision av livsmedelskontrollen i Marks
kommun. I samband med den revisionen påpekade Länsstyrelsen att Marks
kommuns beredskapsplan för livsmedelskontroll var i behov av en översyn.

Beredning

Krav ställs enligt livsmedelslagstiftningen i artikel 115 förordning (EU) nr
2017/625 på att kontrollmyndigheterna i livsmedelskedjan ska ha en
beredskapsplan. Planen ska innefatta hur myndigheten hanterar samt vidtar
åtgärder i de fall livsmedel skulle kunna utgöra en allvarlig risk för människors
hälsa.
Förslaget till beredskapsplan för livsmedelskontroll har tagits fram med hjälp av
en mall som Livsmedelsverket bistår med. Under ärendets gång har vi också
tagit del av några av de övriga sjuhäradskommunernas beredskapsplaner.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-19.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljöenheten föreslår att beredskapsplanen för livsmedelskontroll fastställs, och
därefter revideras vid behov.

Dagens sammanträde

Miljöinspektör Kristina Jacobsson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande med bifall från Nathalia Henriksson (SD)och Peter Branshöj (M)
föreslår att miljönämnden beslutar enligt miljöenhetens förslag och att
beredskapsplanen revideras minst 1 gång/år.

Beslutsgång

Ordförande frågar om mijönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot och finner att så sker.

Expedieras till

Länsstyrelsen

________________

Bilaga

Beredskapsplan livsmedelskontroll
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§53/2020 Dnr: LIV.2020.1918

Kompetensförsörjningsplan livsmedelskontroll

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att fastställa kompetensförsörjningsplanen för
livsmedel, och därefter revidera planen vid behov.

Ärendet

Under 2019 utförde Länsstyrelsen en revision av livsmedelskontrollen i Marks
kommun. I samband med den revisionen lämnades en avvikelse gällande
avsaknad av kompetensförsörjningsplan för livsmedel i Marks kommun.

Beredning

Krav ställs på att det ska finnas en kompetensförsörjningsplan för
livsmedelskontroll enligt artikel 5.4 i förordning EU 2017/625. Det innebär att
den behöriga myndigheten ska ansvara för att se till att personalen har den
kompetens de behöver för att kunna utföra sina uppgifter. Det omfattar både att
identifiera vilka behov man har, kartlägga vilken kompetens som finns i
organisationen, identifiera utbildningsbehovet och genomföra eller delta i
utbildningar och följa upp resultatet. Ett förslag på dokument har därmed tagits
fram utefter detta krav.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-09.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljöenheten föreslår att kompetensförsörjningsplanen för livsmedel fastställs,
och därefter revideras vid behov.

Dagens sammanträde

Miljöinspektör Kristina Jacobsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljänämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot och finner att så sker.

Expedieras till

Länsstyrelsen

________________

Bilaga

Kompetensförsörjningsplan livsmedelskontroll
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§54/2020 Dnr: ALLM M.2020.1687

Miljönämndens sammanträdesplan 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att fastställa sammanträdesdagar under år 2021 enligt
följande:
· 4 februari
· 25 mars
· ? maj – sammanträde förmiddag och planeringsmöte eftermiddag
· 10 juni
· 16 september
· 11 november
· 9 december

Sammanträdesdag för majnämnd 2021 beslutas på decembernämnd 2020.

Ärendet

Miljönämnden har att besluta om sammanträdestider för 2021. Miljönämnden
sammanträder vid sju tillfällen under 2021 samt ett planeringstillfälle.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen, miljöenheten, har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan. Datum har satts så att det ska vara möjligt för ledamöter att
delta på sammanträden i kommunstyrelsen (KS) och kommunfullmäktige (KF)
samt att verksamheten ska kunna lämna in bokslut, aprilrapport, delårsrapport
och oktoberrapport med tillhörande protokoll i rätt tid till KS.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-05.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden sammanträder under år 2021 enligt följande dagar:
· 4 februari
· 25 mars
· ? maj – sammanträde förmiddag och planeringsmöte eftermiddag
· 10 juni
· 16 september
· 11 november
· 9 december

Dagens sammanträde

Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att besluta enligt miljöenhetens förslag och att besluta om
sammanträdesdag för majnämnd 2021 på decembernämnd 2020.

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot och finner att så sker.
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§55/2020 Dnr: NAT.2020.1739

Remiss - detaljplan för del av Skene 3:16 m fl, Lindängsgatan

Miljönämndens beslut

Miljönämnden anser att utformningen av föreslagen detaljplan är olämplig då
den påverkar den gröna infrastrukturen i allt för hög grad.

Reservation
Peter Branshøj (M) och Natalia Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnation av en ny förskola. Därtill
möjliggörs friytor för lek och utevistelse, samt utrymme för parkering och
varumottagning. Förslaget innebär att allmän platsmark, planlagd som park,
övergår till kvartersmark för förskola.
Eftersom detaljplanen saknar stöd i gällande översiktsplan görs bedömningen att
planen handläggs med ett utökat planförfarande, enligt Plan- och bygglagen (5
kap 7§). Behovet av en ny förskola centralt i Skene bedöms vara ett viktigt
samhällsintresse och Plan- och byggnadsnämnden anser att det utgör skäl till
avsteg från översiktsplanen.
Miljönämnden har fått planen för yttrande.

Övervägande

Miljöskydd
Utfyllnad med massor kan vara anmälningspliktig till miljönämnden beroende på
mängd, massornas status och påverkan på omkringliggande miljö såsom bäckar,
våtmarker mm.
Hälsoskydd
Det är av allra största vikt att riktvärdena för ny skolgård, enligt
naturvårdsverket, efterlevs. Miljöenheten instämmer i slutsatserna i
bullerutredningen där det talas om ifall att riktvärdena bedöms överskridas, ska
rimliga åtgärder vidtas för att minska bullret.
I övrigt bör radonsäkert byggande tillämpas vid konstruktion av förskolan.
En bullerutredning inomhus anses lämplig i bygglovsprocessen, för att bekräfta
att det inte förkommer olägenheter för människans hälsa. Buller kan även
uppkomma från annat än järnväg och trafiken på industrigatan.
Naturvård
Förskolan är tänkt att byggas på en plats som idag är planlagd som natur.
Platsen är också utpekad i den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Kinna-
Skene-Örby som ett grönt stråk från skogsområdena norr om Skene förbi
sjukhuset och ner mot Assbergs raviners naturreservat. I den antagna FÖP:en
har kommunen antagit hållningen att man ska vara restriktiv till att bevilja
bebyggelse i dessa stråk.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-05.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden anser att utformningen av föreslagen detaljplan är olämplig då
den påverkar den gröna infrastrukturen i allt för hög grad.
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Dagens sammanträde

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Branshøj (M) med stöd från Natalia Henriksson (SD) och Jan Karlsson (L)
föreslår att tillstyrka förslaget till detaljplan och att möjliggöra byggnation av
förskola på del av Skene 3:16 med flera, Lindängsgatan.

Håkan Andersson (S) med stöd från Ragnar Nilsson (C), Bengt Johansson (S)
och Anna Stjernström (MP) föreslår att besluta enligt miljöenhetens förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut och ställer dem mot
varandra och finner att miljönämnden beslutar enligt Håkan Anderssons (S) med
flera förslag om ingen är där emot.

Det fanns ledamöter på det digitala distans mötet som var där emot. På förslag
från nämnden genomfördes en ny försöksvotering med handuppräckning via
teams.

Ordförande finner att miljönämnden beslutar enligt Håkan Anderssons (S) med
fleras förslag om ingen är däremot och finner att så sker.

Reservation

Peter Branshøj (M) och Natalia Henriksson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till

Plan- och Byggnadsnämnden

________________
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§56/2020 Dnr: ALLM M.2020.977

Information

· Covid -19
Förvaltningschef Malin Bexell och miljöchef Kennet Jonsson redogör för
vidtagna åtgärder. De som har möjlighet att arbeta hemifrån uppmanas att
göra det, endast bokade besök tas emot på förvaltningen, inspektioner görs
endast vid tydliga lagöverträdelser, i stort sett alla möten sker digitalt.

· Marks Kajak och Segelklubb – begäran om ersättning
Miljöchef Kennet Jonsson informerar om ärendet som ses över av
kommunjurist.

· Holmåkra 4:12 – skadeståndskrav
Miljöchef Kennet Jonsson informerar om ärendet som har lämnats till
försäkringsbolag för översyn.

· Klagomålsärende Bredhult 1:49
Miljöinspektör Isabell Vesterberg och byggnadsinspektör Anders Hägg
informerar om ärendet.

· Pumpstationer Iglabäcken
Kommunbiolog Svante Brandin och miljöinspektör Terje Johannesen redogör
för ärendet.

· Redovisning av kurser och möten
Håkan Andersson (S) har varit på möte med Viskans Vattenråd och deltagit
i Sveriges Miljökommuners (FAH) årsmöte.

________________
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§57/2020 Dnr: ALLM M.2020.979

Redovisning av delegationsbeslut

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut.

Från 2020-08-28 till 2020-10-22 har följande beslut fattas på delegation:

Datum ÄrendeNummer Beslut

2020-08-28 MEA.2020.1245 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-08-28 MEA.2020.1451 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-31 MIL.2019.1594 Timavgift vid tillsyn 

2020-08-31 MEA.2020.1204 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-08-31 MEA.2020.1039 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-09-01 MEA.2018.1437 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-08-31 MEA.2020.1045 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-09-01 MEA.2020.1215 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-09-01 MEA.2020.1217 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-09-01 MEA.2020.1295 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-09-01 MEA.2020.1038 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-09-01 MEA.2020.1279 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-09-02 MEA.2020.1178 Tillstånd markbädd med pump 

2020-09-02 MEA.2020.869 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-09-02 MEA.2020.1184 Tillstånd MRV med EP 

2020-09-03 MIL.2020.1497 Klassningsbeslut 

2020-09-04 MEA.2020.812 Tillstånd markbädd med pump 

2020-09-07 HÄL.2020.1555 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-09-07 MEA.2020.801 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-07 MEA.2020.802 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-07 MEA.2020.1196 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-08 MEA.2018.1267 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-09-09 MEA.2020.1320 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-09-09 MEA.2020.1463 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-10 MEA.2020.1070 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-09-10 MEA.2020.800 Tillstånd MRV med EP 

2020-09-10 MEA.2020.1424 Tillstånd markbädd med pump 

2020-09-10 MEA.2020.1439 Tillstånd MRV med EP 

2020-09-10 MEA.2019.1618 Förbud utsläpp avlopp 

2020-09-11 MEA.2020.1059 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-11 MEA.2019.1618 Timavgiftsbeslut

2020-09-11 MEA.2020.811 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-11 MEA.2020.1312 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-11 MEA.2020.1454 Tillstånd MRV med EP 
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2020-09-11 HÄL.2020.1566 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-09-14 MEA.2020.815 Avvisning ansökan avlopp

2020-09-15 HÄL.2020.1569 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-09-15 HÄL.2020.1589 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-09-15 LIV.2020.1630 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-09-15 MEA.2020.1623 Tillstånd MRV med EP 

2020-09-15 MEA.2020.435 Förbud utsläpp avlopp vite 

2020-09-15 MEA.2017.1509 Förbud utsläpp avlopp vite

2020-09-15 MEA.2016.42 Förbud utsläpp avlopp vite 

2020-09-15 NAT.2016.674 MN Delegationsbeslut 

2020-09-16 MIL.2020.1588 Tillstånd Schaktning VSO 

2020-09-16 MEA.2020.1060 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-17 MEA.2019.1909 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-09-18 MEA.2020.176 Förbud utsläpp avlopp

2020-09-18 MEA.2020.434 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-09-18 MEA.2020.1400 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-09-18 MEA.2020.817 Tillstånd markbädd 

2020-09-18 LIV.2020.1638 Registrering av livsmedelsanläggning

2020-09-18 LIV.2020.1638 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-09-21 LIV.2020.1631 Registrering av livsmedelsanläggning 

2020-09-21 LIV.2020.1631 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-09-21 HÄL.2020.1592 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-09-21 MEA.2020.1435 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-09-21 MEA.2020.627 Förbud utsläpp avlopp 

2020-09-21 MEA.2020.1564 Förbud utsläpp avlopp 

2020-09-21 MEA.2020.1432 Tillstånd markbädd

2020-09-21 MEA.2020.30 Förbud utsläpp avlopp 

2020-09-21 MEA.2020.1537 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-21 MEA.2020.1508 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-21 MEA.2020.1438 Tillstånd förstärkt infiltration med pump

2020-09-22 MEA.2020.1372 Tillstånd MRV med EP 

2020-09-22 LIV.2020.1646 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-09-22 MEA.2020.1249 Tillstånd MRV med EP 

2020-09-23 MEA.2020.1183 Tillstånd markbädd 

2020-09-23 NAT.2020.22 MN Delegationsbeslut 

2020-09-23 MEA.2020.878 Förbud utsläpp avlopp

2020-09-25 NAT.2017.1559 MN Delegationsbeslut 

2020-09-25 MEA.2020.1389 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-25 LIV.2020.1669 Avgift uppföljande kontroll 

2020-09-25 DRIC.2020.1652 Tillstånd Schaktning VSO 

2020-09-25 HÄL.2020.1546 Försiktighetsmått skolverksamhet 

2020-09-25 HÄL.2020.1556 Försiktighetsmått jordvärmepump 

2020-09-25 MEA.2020.1401 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-28 HÄL.2020.1673 Tillstånd djurhållning inom detaljplan 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
15

(17)
Miljönämnden
Datum: 2020-11-13

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

2020-09-28 HÄL.2020.1661 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-09-28 MIL.2020.1653 MN Förbud att använda schaktmassor

2020-09-28 LIV.2020.1594 Föreläggande allmän 

2020-09-29 HÄL.2020.1546 Försiktighetsmått skolverksamhet 

2020-09-29 MEA.2020.1459 Förbud utsläpp avlopp

2020-09-29 MEA.2020.1131 Förbud utsläpp avlopp 

2020-09-29 MIL.2020.1036 Timavgift vid tillsyn 

2020-09-29 MEA.2020.1338 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-09-29 MEA.2020.1516 Förbud utsläpp avlopp 

2020-09-29 MEA.2019.2172 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-09-29 MEA.2020.1352 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-09-29 MEA.2019.2159 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-29 MEA.2020.1368 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-09-30 MEA.2020.1091 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-09-30 MEA.2020.73 Förbud utsläpp avlopp 

2020-09-30 HÄL.2020.1593 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-09-30 MEA.2020.577 Förbud utsläpp avlopp

2020-10-01 MEA.2019.631 Förbud utsläpp avlopp 

2020-10-01 HÄL.2020.1686 Försiktighetsmått hygienisk verksamhet 

2020-10-01 HÄL.2020.1671 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-10-02 MEA.2020.678 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-10-02 HÄL.2020.1681 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-10-19 MIL.2019.1129 Timavgift vid handläggning 

2020-10-02 MEA.2020.1163 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-10-05 MEA.2012.482 Tillstånd markbädd med pump 

2020-10-06 HÄL.2020.1528 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-10-06 HÄL.2020.1647 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-10-08 MIL.2020.1531 Timavgift vid handläggning

2020-10-08 LIV.2020.1741 Registrering av livsmedelsanläggning

2020-10-08 LIV.2020.1741 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-10-08 HÄL.2020.1683 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-10-08 MEA.2020.1457 Tillstånd markbädd 

2020-10-08 LIV.2020.1736 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning

2020-10-08 LIV.2020.1719 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-10-08 HÄL.2020.1699 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-10-08 HÄL.2020.1701 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-10-08 MEA.2020.1666 Tillstånd MRV med EP 

2020-10-09 MEA.2020.1539 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-10-09 MEA.2020.1405 Tillstånd MRV med EP 

2020-10-09 MEA.2020.1449 Tillstånd Sluten tank 

2020-10-09 LIV.2020.1753 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-10-09 MEA.2018.126 Förbud utsläpp avlopp vite 

2020-10-09 HÄL.2020.1720 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-10-09 HÄL.2020.1706 Försiktighetsmått bergvärmepump 
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2020-10-09 MEA.2020.294 Förbud utsläpp avlopp 

2020-10-09 MEA.2020.1404 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-10-09 MEA.2020.1416 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-10-09 MEA.2020.1437 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-10-09 MEA.2020.1659 Avslut obefogat klagomål

2020-10-12 LIV.2020.1718 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning

2020-10-12 MEA.2015.58
Upphävande av beslut om förbud släppa ut
avloppsvatten 

2020-10-13 HÄL.2020.1545 Försiktighetsmått skolverksamhet 

2020-10-13 HÄL.2020.1721 Försiktighetsmått jordvärmepump

2020-10-14 MEA.2020.1473 Tillstånd MRV med EP 

2020-10-14 HÄL.2020.1750 Försiktighetsmått hygienisk verksamhet 

2020-10-15 MEA.2020.1150 Förbud utsläpp avlopp 

2020-10-15 HÄL.2020.992 Avslut befogat klagomål 

2020-10-15 HÄL.2020.992 Timavgiftsbeslut 

2020-10-16 MEA.2020.1543 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-10-16 MEA.2020.1747 Tillstånd MRV med EP 

2020-10-16 MEA.2020.1499 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-10-19 NAT.2020.1682 MN Delegationsbeslut 

2020-10-19 MIL.2020.1634 Timavgift vid handläggning 

2020-10-19 DRIC.2020.1815 Tillstånd Schaktning VSO 

2020-10-19 MEA.2020.813 Förbud utsläpp avlopp 

2020-10-21 MEA.2020.1294 Tillstånd markbädd 

2020-10-21 HÄL.2020.1749 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-10-22 HÄL.2020.1742 Försiktighetsmått bergvärmepump 

För kännedom har 9 ansökningar om kompostering av hushållsavfall
beviljats av teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst under perioden
september 2020.

Natalia Henriksson (SD) och Bengt Johansson (S) har genomfört internkontroll på
delegationsbeslut under perioden : 2019-10-18 till 2020-08-27.

De har granskat minst 20 stycken beslut och har inget att anmärka på kontrollen,
alla beslut är tydliga.

________________
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§58/2020 Dnr: ALLM M.2020.978

Meddelanden

Miljönämndens beslut

Redovisade meddelanden godkänns och läggs till handlingarna.

Statsbidrag för kalkningsverksamhet för Marks kommun 2020

KS § 153 2020 Riktlinjerna för personal och kompetensförsörjning fastställs

KS § 154 2020 Riktlinje om kränkande särbehandling, trakasserier, sexuella
trakasserier och repressalier

KS § 155 2020 Planen, ny vision för Mark kommun, godkänns

KF § 121 2020 Sammanträdesplan för ks au, ks och kf godkänns

KF § 127 2020 Dokument upphävs och noterar övrig information

KF § 149 2020 Entledigande och fyllnadsval KD)

Överklagande av beslut om beviljat tillstånd till avloppsanläggning på fastigheten
Elofstorp 3:22 i Marks kommun (LST 505-19062-2020)

KS § 167 2020 Delårsrapport för Marks kommun (kommunstyrelsens förslag till
kommunfullmäktige)

KS § 169 2020 Utredning av konsekvenserna av att införa Rättviksmodellen
(Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige)

KS § 172 2020 Behov av utredning beträffande fördjupad samverkan i Sjuhärad
inom miljöbalken och livsmedelslagens områden

Överklagande av beslut om förbud mot utsläpp av avloppsvatten samt avgift för
tillsyn på fastigheten Elinegärde 1:4 i Marks kommun (LST 505-22066-2020)

Överklagande av beslut om beviljat tillstånd till avloppsanläggning på fastigheten
Tomten 3:12 i Marks kommun (Vänersborgs TR M 2293-20 Dom)

KS § 179/2020 Remissyttrande på förslag till Regional utvecklingsstrategi för
Västra Götaland 2021-2023

KF § 160/2020 Delårsrapport 2020 Marks kommun

KF § 163 2020 Utredning Rättviksmodellen

KF § 166 2020 Entledigande och fyllnadsval (L), miljönämnden

KF § 167 2020 Entledigande och fyllnadsval (L), valnämnden

________________
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