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Miljönämnden
Datum: 2021-02-04

Utdragsbestyrkande

Plats och tid Appretur, Kinnaström, Kinna samt via Teams kl. 08.30–12.10

Beslutande S Håkan Andersson

S Ann-Christine Asp

C Eva Åberg Andersson

L Ulf Eriksson

KD Martin Arnell

MP Anna Stjernström

SD Mikael Ljunggren

Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare

S Anders Lindqvist

L Jan Karlsson

Tjänstemän

Malin Bexell, förvaltningschef

Kennet Jonsson, miljöchef

Gunilla Sandqvist, nämndsekreterare

Sara Adams, verksamhetsutvecklare § 2

Emil Klasson, ekonom § 2

Sebastian Högrell, socialsekreterare

Svante Brandin, kommunbiolog § 3

Isabell Vesterberg, miljöinspektör § 4

Lisa Goffe, handläggare § 5

David Davidsson, miljöinspektör § 7

Emel Aysel Tuna, miljöinspektör § 8-9

Utses att justera Anna Stjernström (MP)

Justeringens plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, 10 februari kl 08.30

Underskrifter Sekreterare §§ 1-12

Gunilla Sandqvist

Ordförande

Håkan Andersson (S)

Justerande

Anna Stjernström (MP)
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Innehållsförteckning

§ 1 Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv
och val av justerare

3

§ 2 Miljönämndens årsrapport 2020 4 - 5
§ 3 Remiss - Samrådsutställning för detaljplan på

Assberg 4:17 i Marks kommun
6 - 7

§ 4 Tillsyn enskilt avlopp 2020 8
§ 5 Ansökan - Stadigvarande serveringstillstånd 9 - 10
§ 6 Samverkansavtal inom Sjuhärad 11 - 12
§ 7 Yttrande - tematiskt tillägg till översiktsplan för

Marks kommun med riktlinjer för eventuell
exploatering inom vattenskyddsområden

13 - 14

§ 8 Vedeldning i kommunen, information 15
§ 9 Planerad tillsyn 2018 - Idrottshallar i Marks

kommun, information
16

§ 10 Information 17
§ 11 Meddelanden 2021 18
§ 12 Redovisning av delegationsbeslut 2021 19 - 21
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§1/2021 Dnr: ALLM M.2020.976

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av
justerare

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner föredragningslistan.

Dagens sammanträde

Ordförande frågar om jäv. Inget jäv föreligger.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Anna
Stjernström (MP) till justerare av dagens protokoll.

Beslutsgång

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

________________
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Miljönämnden
Datum: 2021-02-04
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§2/2021 Dnr: ALLM M.2020.2025

Miljönämndens årsrapport 2020

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till årsrapport 2020 och överlämna
den till kommunstyrelsen.

Miljönämnden anhåller av kommunstyrelsen om att den outnyttjade
investeringsramen för att finansiera inköp av nytt verksamhetssystem förskjuts
till 2021, genom att miljönämnden tilldelas en investeringsbudget under 2021
motsvarande 400 tkr.

Ärendet

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystemet för Marks kommun
skall samtliga nämnder lämna ett bokslut med redovisning och analys för
ekonomi, personal och verksamhet.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-14.

Övervägande

Miljönämnden bedöms i hög grad ha uppfyllt kommunfullmäktiges uppdrag samt
fastställda mål 2020.

Gällande det ekonomiska utfallet så har kommunfullmäktige under året beslutat
att högre kostnader/lägre intäkter med anledning av Covid-19, samt kostnader
för tidigarelagda inköp och satsningar i syfte att underlätta verksamheten 2021,
tillåts redovisas utöver nämndens budget. Dessa poster borträknade överskrider
miljönämndens nettokostnader årets budgetram med 500 tkr.

På grund av Covid-19 pandemin har implementeringen av det nya
förvaltningsgemensamma verksamhetssystemet inte genomförts i sin helhet för
byggenheten under 2020. Miljöenhetens delar är klara men faktureras
förvaltningsgemensamt, varpå delar av utgiften för systemet kommer att inträffa
2021. Miljönämnden har därför behov av att förskjuta den outnyttjade
investeringsramen till 2021 genom en framställan till kommunstyrelsen att
tilldela miljönämnden en investeringsbudget under 2021, motsvarande 400 tkr.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden godkänner förslag till årsrapport 2020 och överlämnar denna till
kommunstyrelsen.

Miljönämnden anhåller av kommunstyrelsen om att den outnyttjade
investeringsramen för att finansiera inköp av nytt verksamhetssystem förskjuts
till 2021, genom att miljönämnden tilldelas en investeringsbudget under 2021
motsvarande 400 tkr.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.
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Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________

Bilaga

Miljönämndens årsrapport 2020.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 6 (22)
Miljönämnden
Datum: 2021-02-04

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§3/2021 Dnr: NAT.2020.2110

Remiss - Samrådsutställning för detaljplan på Assberg 4:17 i Marks
kommun

Miljönämndens beslut

Miljönämnden ställer sig positiv till föreslagen detaljplan.

Ärendet

Detaljplanens syfte är att i samband med planläggning för bostäder, skydda
befintlig kulturmiljö inom fastigheten Assberg 4:17. Befintligt enskilt
byggnadsminne och kulturmiljö skyddas genom rivningsförbud och
skyddsbestämmelser, enstaka byggnader utan kulturhistoriska värden rivs och
exploateras för att tillåta bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus, kedjehus
och radhus.

Detaljplanen innebär att tidigare ej planlagt område planläggs till främst
bostadsändamål. Den tänkta exploateringen innebär en förtätning intill en
knutpunkt för kollektivtrafik och offentlig service. Befintliga naturmiljöer skyddas
genom markanvändning och begränsning av markens nyttjande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har med anledning av känslig kulturmiljö och
betydande intresse för allmänheten beslutat om ett utökat planförfarande.
Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Marks kommun och den
Fördjupade översiktsplanen för Kinna, Skene, Örby.

Miljönämnden har fått detaljplanen i sitt första samrådsskede för svar innan den
1 februari, med förlängd svarstid till den 10 februari.

Övervägande

Dagvatten
Det är viktigt att fördröja och ta hand om dagvatten lokalt på platsen och att det
ges utrymme för detta i plan- och bygglovsprocessen. Dagvattenbestämmelser
har föreslagits i planbestämmelserna med svackdiken och dagvattendamm,
vilket
ses som mycket positivt. Som alltid är det viktigt att det fastställs vem som har
ansvar för skötseln av dagvattenanordningar.

Vid anläggande av fler är 25 parkeringsplatser bör det enligt den föreslagna
dagvattenpolicyn för Marks kommun ske rening av dagvatten.
Inrättning eller ändring av dagvattenanläggning för avloppsvatten ska anmälas
till miljöenheten enligt Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd;§§13 och 14.
Dagvattenanläggningar är också anmälningspliktiga till miljönämnden om
dagvatten kommer från 3 eller fler fastigheter inom detaljplanelagt område.

Buller och andra störningar
I det inledande planskedet gällde planförfrågan området ända fram till
Varbergsvägen. I det läget fanns det större risker för störningar och buller från
trafik och andra verksamheter. Det nu aktuella läget i planen för bostäder ligger
bättre till ur buller- och störningsrisk från omgivningen. Däremot kan det
kvarstå risk för bullerstörning från ventilationsaggregat på kunskapens hus.
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Naturvård
Inga högre naturvärden bedöms påverkas av den planerade bebyggelsen. Planen
bedöms inte påverka det område som i grönstrukturplanen för Kinna-Skene-
Örby pekats ut som en grön ö. I det inledande planskedet var ett större område
aktuellt för bebyggelse som då kunde ha tagit grönområdet i anspråk. Med den
nu aktuella utformningen bedöms inte grönstrukturen påverkas i någon högre
grad.
Den norra delen av planområdet; där det planeras bostäder, består av tidigare
jordbruksmark med tydliga spår av gödsling. Inga höga naturvärden på platsen.
I den södra delen av området är det tänkt att gamla ladugårdar ska ersättas
med bostäder. Inte heller där bedöms några naturvärden påverkas. Äldre
byggnader som dessa kan tidvis vara bebodda av fladdermöss, vilket måste
beaktas vid rivningsskedet.
Det finns några halvgrova askar längs cykelbanan i den sydöstra delen av
området. Då asken drabbats hårt av askskottssjukan är det viktigt att så långt
som möjligt bevara dem, vilket också nämnts i planbeskrivningen.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-27.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden ställer sig positiv till förslagen detaljplan.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot.

Förslaget antas.

Expedieras till

Plan- och byggnadsnämnden

________________
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0§4/2021 Dnr: MEA.2020.61

Tillsyn enskilt avlopp 2020

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga
avloppsanordningen på fastigheten ÖRBY 8:3 i Marks kommun.
Förbudet riktas till Reine Lindström, Ingegerd Lindström samt Britt Edit Ingmari
Skoglund i egenskap av fastighetsägare och börjar gälla från och med
2022-12-31.
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetens
inskrivningsdel.

Ärendet

Miljöenheten har informerat fastighetsägarna om att tillsyn är planerad att
utföras på fastighetens avloppsanordning, som en del i miljöenhetens
kontinuerliga arbete med tillsyn av enskilda avloppsanordningar i Marks
kommun. En inspektion av avloppsanläggningen på ÖRBY 8:3 har gjorts.
Utifrån de uppgifter som framkommit vid inspektionen samt det underlag som
fastighetsägarna har presenterat bedöms avloppsanläggningen inte uppfylla
kravet på godtagbar rening. En inspektionsrapport har skickats till
fastighetsägarna tillsammans med en kommunicering om bristfällig
avloppsanläggning. Fastighetsägarna har skickat in synpunkter i ärendet och
begärt att ärendet tas upp till miljönämnden för beslut.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2020-11-30.

Miljönämnden informerades om ärendet den 10 december, § 60/2020.

Ärendet diskuterades av nämnden.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att förbjuda utsläpp av avloppsvatten till den bristfälliga
avloppsanordningen på fastigheten ÖRBY 8:3 i Marks kommun.
Förbudet riktas till Reine Lindström, Ingegerd Lindström samt Britt Edit Ingmari
Skoglund i egenskap av fastighetsägare och börjar gälla från och med
2022-12-31.
Beslutet skickas till inskrivningsmyndigheten för anteckning i fastighetens
Inskrivningsdel.

Dagens sammanträde

Miljöinspektör Isabell Vesterberg redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot.

Förslaget antas.
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Expedieras till

Inskrivningsmyndigheten
________________
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§5/2021 Dnr: SERVT.2021.195

Ansökan - Stadigvarande serveringstillstånd

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att bevilja Anton Bui AB, 559277-7923, tillstånd att året
runt, till allmänheten, servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa
alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat i Kinna Wok & Bar,
Boråsvägen 28, Kinna.

Serveringstiden bestäms till kl. 11.00-20.00 tisdag-fredag, kl. 12.00-21.00
lördag och kl. 12.00-20.00 söndag.

Ärendet

Anton Bui AB, 559277-7923, ansöker om tillstånd att året runt till allmänheten
servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och
alkoholdrycksliknande preparat i Kinna Wok & Bar, Boråsvägen 28, Kinna.
Serveringstiden önskas bestämd till kl. 11.00-20.00 tisdag-fredag, kl. 12.00-
21.00 lördag och kl. 12.00-20.00 söndag.

Bedömningen är att bolaget och dess företrädare uppfyller alkohollagens krav på
lämplighet. Mot denna bakgrund beviljas serveringstillstånd stadigvarande.

Kommunicering har skett i enlighet med förvaltningslagens bestämmelser.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-29.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beviljar Anton Bui AB, 559277-7923, tillstånd att året runt till
allmänheten servera starköl, vin, spritdrycker, andra jästa alkoholdrycker och
alkoholdrycksliknande preparat i Kinna Wok & Bar, Boråsvägen 28, Kinna.

Serveringstiden bestäms till kl. 11.00-20.00 tisdag-fredag, kl. 12.00-21.00
lördag och kl. 12.00-20.00 söndag.

Lagstöd
Beslutet har fattats med följande lagstöd:
8 kap. 2 och 19 §§ alkohollagen (2010:1622).

Dagens sammanträde

Tillståndshandläggare Lisa Goffe redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot.

Förslaget antas.
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Expedieras till

Sökanden (Anton Bui AB, Boråsvägen 28, 511 54, Kinna)
Länsstyrelsen
Folkhälsomyndigheten
Polismyndigheten

________________

Bilaga

Tjänsteutlåtande
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§6/2021 Dnr: ALLM M.2020.455

Samverkansavtal inom Sjuhärad

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget om "Avtal om samverkan inom
miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom
Sjuhärad" samt att överlämna avtalet till kommunfullmäktige för beslut om
godkännande.

Ärendet

Miljöförvaltningarna i Sjuhäradsområdet önskar ett kommunalt samverkansavtal
enligt 9 kap 37 § kommunallagen och därför har ett förslag till ett sådant tagits
fram. Bedömningen har gjorts att det är kommunfullmäktige som är behörig part
att godkänna avtalet.

Beredning

SKR tog i september 2019 fram ett underlag i syfte att underlätta för kommuner
och regioner att nyttja möjligheterna till avtalssamverkan. Underlaget behandlar
de vanligast förekommande rättsliga och praktiska frågeställningarna och ger
exempel på hur de kan lösas i praktiken vid sådan samverkan. I underlaget
redovisas också exempelklausuler för ett samverkansavtal.

Det framtagna avtalet om samverkan inom miljö- och hälsoskyddsområdet och
livsmedelsområdet mellan kommunerna inom Sjuhärad är baserat på SKR:s
underlag. Chefer från de berörda förvaltningarna har sedan fått möjlighet att
komma med synpunkter om vad avtalet måste innehålla för att det ska fungera i
praktiken. Borås stads förvaltningsjurist inom miljöförvaltningen har granskat
och arbetat fram det slutliga förslaget till detta samverkansavtal

Avtalet omfattar miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet. Målet
med avtalet är att kunna nyttja varandras personalresurser och därigenom
kapaciteten, minska sårbarheten och öka effektiviteten. Vid behov ska
kommuner som omfattas av avtalet kunna kontakta någon av de andra
kommunerna för att be om hjälp. I avtalet benämns detta som att beställa
uppdrag. Den tilltänkta uppdragstagaren har alltid rätt att inte anta uppdraget.
Uppdragstagaren har rätt till ersättning från den andra kommunen för sitt
arbete.

Samtliga Sjuhäradskommuner har för avsikt att underteckna samverkansavtalet.
Samtliga Sjuhäradskommuner lyfter också beslutet om samverkansavtalet till
Kommunfullmäktige som slutlig beslutsinstans i detta ärende om
samverkansavtal inom Sjuhärad.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-28.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget om "Avtal om samverkan inom
miljö- och hälsoskyddsområdet och livsmedelsområdet mellan kommuner inom
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Sjuhärad" samt att överlämna avtalet till kommunfullmäktige för beslut om
godkännande.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag om
ingen är däremot.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________

Bilaga

Förslag till avtal
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§7/2021 Dnr: NAT.2020.1957

Yttrande - tematiskt tillägg till översiktsplan för Marks kommun med
riktlinjer för eventuell exploatering inom vattenskyddsområden

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att återvisa
samrådsförslaget för tematiskt tillägg till förvaltningen för fortsatt
handläggning.
Grundvattenförekomsters kvalitet och kvantitet får inte försämras enligt EU:s
vattendirektiv. Förslaget till TÖP uppfyller inte de syften som angivits i
kommunstyrelsens uppdrag till kommunförvaltningen från september år 2019
om att ta fram ett förslag till tematiskt tillägg till nuvarande översiktsplan.

Ärendet

Ett förslag till tematiskt tillägg till översiktsplanen har tagits fram i ett samarbete
mellan handläggare från plan och VA och är nu ute på samråd för att hämta in
synpunkter inför fastställande.

Miljönämnden har fått förslaget på remiss med förlängd svarstid för att inkom-
ma med ett samrådsyttrande till förslaget.

Miljöenheten får i uppdrag att granska det presenterade förslaget och lämna ett
förslag till samrådsyttrande. Granskningen har gjorts av enhetens handläggare
inom miljöskyddsteamet utifrån de syften som angivits i kommunstyrelsens upp-
drag till kommunförvaltningen från september år 2019 om att ta fram ett förslag
till tematiskt tillägg till nuvarande översiktsplan.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen lämnar 2019-09-03 ett förslag till kommun-
styrelsen om att kommunen bör ta fram ett tematiskt tillägg till gällande över-
siktsplan med målet att klargöra om, och i så fall var, ny bebyggelse kan tillkom-
ma inom kommunens vattenskyddsområden utan att riskera att vattnets kvalité
och mängd försämras.

KSAU ger 2019-09-03 kommunförvaltningen i uppdrag att ta fram ett tematiskt
tillägg till översiktsplanen för kommunens vattenskyddsområden beskrivs ett
antal syften, vilka redovisas nedan.

Under hösten 2019 skapas en arbetsgrupp med representanter från plan och VA
för att ta fram ett förslag på tematiskt tillägg.

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner 2020-10-14 att förslaget går ut på
samråd.

Under perioden 2020-11-16 till 2021-01-10 har förslaget varit ute på samråd.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-01-20.
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Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslår kommunstyrelsens arbetsutskott att återvisa samråds-
förslaget för tematiskt tillägg till förvaltningen för fortsatt handläggning.

Dagens sammanträde

Miljöinspektör David Davidsson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Martin Arnell (KD) med stöd från Eva Åberg Andersson(C), Anna Stjerström (MP)
och Håkan Andersson (S) föreslår bifall till förvaltningens förslag med tillägg
enligt följande:
Miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsens arbetsutskott att återvisa
samrådsförslaget för tematiskt tillägg till förvaltningen för fortsatt handläggning.
Grundvattenförekomsters kvalitet och kvantitet får inte försämras enligt EU:s
vattendirektiv. Förslaget till TÖP uppfyller inte de syften som angivits i
kommunstyrelsens uppdrag till kommunförvaltningen från september år 2019
om att ta fram ett förslag till tematiskt tillägg till nuvarande översiktsplan.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt miljöenhetens förslag
med ovan föreslagna tillägg om ingen är däremot.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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§8/2021

Vedeldning i kommunen

Miljönämndens beslut

Miljönämnden antecknar informationen.

Ärendet

Miljöinspektör Emel Aysel Tuna informerar nämnden om att det inkommit ett
antal klagomål om trivseleldning inom tätbebyggt område.
I samband med inspektion på de områden det inkommit klagomål från har man
funnit att de flesta är obefogade.

Åtgärder kan göras i form av att skicka ut informationsbroschyr "Elda rätt" till de
områden som är föremål för klagan.

I kommunens Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön, § 8
finns information om småskalig fastbränsleeldning.

________________
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§9/2021 Dnr: HÄL.2018.858

Planerad tillsyn 2018 - Idrottshallar i Marks kommun

Miljönämndens beslut

Miljönämnden antecknar infotmationen.

Ärendet

År 2016 drev miljöenheten tillsyn på kommunens idrottshallar som
fokuserade på städ- och smittskyddsrutiner. Då uppmärksammades flera
brister. Det framkom bland annat att de som hyr hallarna kvällstid och under
helgen inte har tillgång till vare sig rengörings- eller desinfektionsmedel.
Sedan dess har två möten skett där bokningsenheten varit inbjudna.
Vid dessa möten deltog också chefer från kommunens kost- och
städenhet.

2018 förelägger miljönämnden kultur- och fritidsnämnden samt barn- och
utbildningsnämnden, att utföra åtgärder så nämndens hyresgäster har tillgång
till rengörings- och desinfektionsmedel under hyrestiden i samtliga hallar.
Föreläggandet är förenat med ett vite om 10 000 kronor per hall.
Medlen ska ha sådana egenskaper så de lämpar sig för upptorkning, rengöring
och desinfektering av de ytor som blivit kontaminerade med blod, kräk eller
andra kroppsvätskor som rimligtvis kan uppstå i ett idrottssammanhang.

Åtgärderna ska vara färdigställda senast den 1 augusti 2020.

Miljöenheten påminde om åtggärdsplan i november 2020 samt januari 2021.

I januari 2021 inkom åtgärdsplan från kultur- och fritidsnämnden och därmed
avslutas ärendet och föreläggandet om vite uteblir.

________________
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§10/2021 Dnr: ALLM M.2020.977

Information

· Covid -19
- Trängseltillsyn inom offentliga miljöer under länsstyrelsens ansvar, tillsyn på
serveringsställen under miljönämnden.
- Endast vid nödvändiga fall åker inspektörerna ut på tillsyn.
- Aloppstillsynen är pausad och har fokus på prövning på grund av
sjukfrånvaro kopplad till covid.

· Förvaltningschefen informerar
Utveckling samhällsbyggnadsförvaltningen
- Genomgång och utveckling av processflöden effektivare hantering:
Bygglovsprocessen(byggchef ansvarar)
- Stor ökning av antalet förhandsbesked.

Övrigt på gång:
- Finansiering av kommunens detaljplaner–dialog pågår
- Infrastruktur: Inspel Regional plan –väg156
- FÖP NV
- FÖP Centrala Mark
- Målbild Kinna centrum 2030 –perspektivinsamlingen i sitt slutskede
- Parkeringshus

- genomgång och status på de uppdrag som miljönämnden givit till
förvaltningschef.

· Miljöchefen informerar
- Ersättningsanspråk i avloppsärende ligger hos försäkringsbolag, som skall
komma med besked.
- Ersättningsanspråk i samband med befarad algblommning i Öresjön
sommaren 2020, diskussionen är avslutad
- Ny verksamhet tillsyn av alkohol, tobak och receptfria läkemedel, ligger nu
undert miljöenheten, häsloskydd. Nya medarbetare som arbetar med
tillsynen, Sebastian Högrell och Lisa Goffe. Tillsättning av alkoholinspektörer
återstår.
- Kontrollplan livsmedel kommer upp på marsnämnd.
- Kompetensförsörjningplan livsmedel kommer upp på nytt i marsnämnd på
grund av kompletteringar.
- Uppdrag från kommunstyrelsen gällande att ta fram riktlinjer för
jordbruksmark. En konsult kommer att anlitas för uppdraget.
- Uppdrag om miljöbalkstaxan, avstämning är slutförd och rapport om
arbetet kommer i maj 2021.
- Rekrytering av livsmedelsinspektör pågår.

· Redovisning från kurser och möten
- Håkan Andersson (S) har deltagit i vattenutbildning, EU:s vattendirektiv
och miljönämnden i Marks kommun var ansvariga för sjuhäradspresidie.

________________
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§11/2021 Dnr: ALLM M.2021.181

Meddelanden 2021

Miljönämndens beslut

Inkomna meddelanden läggs till handlingarna.

1. KF § 186 2020 Fyllnadsval (M)
2. Svar angående placering av pumpstation på fastigheten Hjorttorp 2-4
3. Riskbedömning pumpstation Hjorttorp
4. Taxor och avgifter 2021, beslutad av kf
5. Bilaga 3. VA taxa 2021
6. KF § 196 2020 Skattesatsen fastställs oförändrad
7. KF § 198 Taxor och avgifter fastställs
8. KF § 199 2020 Budget 2021 fastställs
9. Presidiedagar 2021, Save the date
10.KF § 206 2020 Uppdrag till kommunstyrelsen om ungas delaktighet -

kommunalt ungdomsråd
11.KS § 249 2020 KSAU utses till styrgrupp - ny vision Marks kommun
12.Beslut - regler för trafiksäkert beteendet
13.Regler för trafiksäkert beteende

Förslag till beslut

Ordförande föreslår att inkomna meddelanden läggs till handlingarna om ingen
är däremot.

Förslaget antas.

________________
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§12/2021 Dnr: ALLM M.2021.180

Redovisning av delegationsbeslut 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut och lägger dem
till handlingarna.

Från 2020-11-20 till 2021-01-14 har följande beslut fattats på delegation:

Beslutsdatum ÄrendeNummer Beslut

2020-11-20 HÄL.2020.1861 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-11-20 DRIC.2020.1867 Tillstånd Växtskyddsmedel VSO 

2020-11-20 MEA.2020.1511 Tillstånd förstärkt infiltration

2020-11-20 MIL.2020.1393 Försiktighetsmått Miljöfarlig verksamhet

2020-11-23 HÄL.2020.1952 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-11-24 MEA.2020.1307 Tillstånd MRV med EP

2020-11-24 MIL.2020.1965 Prövning om nedgrävning av häst 

2020-11-24 HÄL.2019.500 Avslut befogat klagomål 

2020-11-24 DRIC.2020.1925 Registrering av dricksvattenanläggning 

2020-11-25 HÄL.2020.1077 Timavgiftsbeslut 

2020-11-25 MEA.2019.1872 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-11-25 MEA.2020.1386 Förbud utsläpp avlopp 

2020-11-25 MEA.2020.1551 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-11-25 MEA.2020.1791 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-11-25 MEA.2020.1893 Tillstånd förstärkt infiltration med pump 

2020-11-25 MEA.2020.1812 Tillstånd MRV med EP 

2020-11-25 MEA.2020.175 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-11-26 MEA.2013.1599 Förbud utsläpp avlopp vite 

2020-11-26 MEA.2011.1112 Förbud utsläpp avlopp vite 

2020-11-26 MEA.2016.1130 Förbud utsläpp avlopp vite 

2020-11-26 HÄL.2020.1863 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2020-11-26 HÄL.2020.1748 Försiktighetsmått bergvärmepump

2020-11-26 MEA.2020.1616 Tillstånd MRV med EP 

2020-11-26 MEA.2011.996 Tillstånd markbädd 

2020-11-27 MEA.2020.1423 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-11-27 MEA.2020.1408 Tillstånd Sluten tank 

2020-11-27 LIV.2020.1976 Registrering av livsmedelsanläggning

2020-11-27 LIV.2020.1976 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-11-27 MEA.2020.636 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-11-27 MEA.2020.1100 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-11-27 MEA.2020.1607 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-12-01 HÄL.2020.2005 Klassningsbeslut HÄL 

2020-12-01 HÄL.2020.1959 Klassningsbeslut HÄL 

2020-12-01 HÄL.2020.2006 Klassningsbeslut HÄL 
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2020-12-01 LIV.2020.2004 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-12-03 MEA.2020.1200 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-12-03 MEA.2020.1615 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-12-03 MEA.2020.1767 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-12-04 MIL.2020.444 Timavgift vid tillsyn 

2020-12-07 HÄL.2020.1967 Försiktighetsmått hygienisk verksamhet 

2020-12-07 HÄL.2020.1967 Klassningsbeslut HÄL 

2020-12-07 MEA.2019.926 Förbud utsläpp avlopp 

2020-12-08 LIV.2020.1849 Avgift uppföljande kontroll 

2020-12-08 MEA.2020.679 Tillstånd markbädd 

2020-12-09 LIV.2020.1594 Avgift uppföljande kontroll

2020-12-09 LIV.2020.2039 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-12-10 LIV.2020.2040 Klassningsbeslut Livsmedelsanläggning 

2020-12-10 MEA.2020.915 MN Delegationsbeslut upphävande av förbud

2020-12-10 MEA.2020.1484 Förbud utsläpp avlopp 

2020-12-10 MIL.2020.1653 Timavgift vid handläggning 

2020-12-10 MIL.2020.444 Drivmedelsanläggning 

2020-12-10 MIL.2020.1653 Försiktighetsmått Miljöfarlig verksamhet 

2020-12-11 MEA.2020.1751 Tillstånd MRV med EP 

2020-12-15 HÄL.2020.823 Avslut klagomål 

2020-12-15 NAT.2020.1956 MN Delegationsbeslut 

2020-12-15 MEA.2020.1787 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2020-12-15 MEA.2020.575 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2020-12-15 MEA.2020.1595 Förbud utsläpp avlopp 

2020-12-15 MEA.2020.1827 Förbud utsläpp avlopp 

2020-12-16 MEA.2020.2079 Tillstånd MRV med EP 

2020-12-16 MIL.2020.2000 Beslut om Försiktighetsmått 

2020-12-17 MIL.2020.1843 Timavgift, handläggning 

2020-12-17 MIL.2020.1841 Timavgift - Handläggning 

2020-12-17 LIV.2020.2091 Föreläggande Skadedjur

2020-12-17 MEA.2020.905 Miljösanktion enskilt avlopp 

2020-12-18 MEA.2020.1343 Beslut föreläggande komma in med uppgifter om
vatten- och avloppsförhållanden 

2020-12-21 MEA.2020.1950 Tillstånd förstärkt infiltration 

2020-12-21 MEA.2020.1478 Förbud utsläpp avlopp 

2020-12-22 LIV.2020.2091 Avgift uppföljande kontroll 

2020-12-22 MIL.2020.1692 VSO - Tillstånd Schaktning 

2020-12-22 MIL.2020.2070 Beslut om avslag

2020-12-29 HÄL.2020.1133 Timavgiftsbeslut 

     

2021    

Beslutsdatum ÄrendeNummer Beslut

2021-01-04 MEA.2020.1603 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2021-01-04 MEA.2020.1770 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 
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2021-01-04 MEA.2020.1598 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2021-01-05 MEA.2020.1342 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande

2021-01-05 HÄL.2021.6 Försiktighetsmått bergvärmepump 

2021-01-11 MEA.2020.1781 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

2021-01-11 MEA.2020.1783 Förbud utsläpp avlopp eget utdömande 

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

Förslag till beslut
Ordförande föreslår att redovisning av delegationsbeslut godkänns och läggs till
handlingarna om ingen är däremot.

Förslaget antas.

________________


	Protokoll MN 2021-02-04 §(1-12)
	Sid:3 MN § 1 ALLM M.2020.976
	Sid:4 MN § 2 ALLM M.2020.2025
	Sid:6 MN § 3 NAT.2020.2110
	Sid:8 MN § 4 MEA.2020.61
	Sid:10 MN § 5 SERVT.2021.195
	Sid:12 MN § 6 ALLM M.2020.455
	Sid:14 MN § 7 NAT.2020.1957
	Sid:16 MN § 8 HÄL.2020.2002
	Sid:17 MN § 9 HÄL.2018.858
	Sid:18 MN § 10 ALLM M.2020.977
	Sid:19 MN § 11 ALLM M.2021.181
	Sid:20 MN § 12 ALLM M.2021.180

