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§64/2021 Dnr: ALLM M.2021.1212

Remiss för översyn av reglemente för miljönämnden

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget till justering av miljönämndens
reglemente.

Om ytterligare justeringar till miljönämndens reglemente skulle göras baserat
på yttranden från andra nämnder, önskar miljönämnden få tillfälle att yttra sig
på nytt innan förslag fattas om nytt reglemente.

Ärendet

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en
översyn skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en
samlad översyn av samtliga nämndreglementen, vilket nu sker. Förslag till
justering för nämndernas reglemente har tagits fram i samråd med berörd
förvaltning. Miljönämnden bereds nu tillfälle att yttra sig över förslaget till
justering av miljönämndens reglemente innan beslut fattas om nytt reglemente.

Beredning

Förslag till justering av miljönämndens reglemente har tagits fram i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet. Förvaltningen har inga ytterligare
justeringar att föreslå.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget till justering av miljönämndens
reglemente.

Om ytterligare justeringar till miljönämndens reglemente skulle göras baserat på
yttranden från andra nämnder, önskar miljönämnden få tillfälle att yttra sig på
nytt innan förslag fattas om nytt reglemente.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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§65/2021 Dnr: ALLM M.2021.1213

Remiss för översyn av kommungemensamt reglemente för nämnderna

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget till justering av det
kommungemensamma reglementet.

Ärendet

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en
översyn skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en
samlad översyn av samtliga nämndreglementen, vilket nu sker. Förslag till nytt
kommungemensamt reglemente för nämnderna har tagits fram, vilket bygger på
det förslag till reglemente för styrelse och nämnder som Sveriges Kommuner och
Regioner (SKR) tog fram 2019 efter att den nya kommunallagen trädde i kraft.
Miljönämnden bereds nu tillfälle att yttra sig över förslaget till justering av det
kommungemensamma reglementet innan beslut fattas om nytt reglemente.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har tagit del av förslaget till
justering av det kommungemensamma reglementet och har inga ytterligare
justeringar att föreslå.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att tillstyrka förslaget till justering av det
kommungemensamma reglementet.

Dagens sammanträde

Verksamhets utvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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§66/2021 Dnr: ALLM M.2021.1218

Remiss för översyn av övriga nämnders reglementen

Miljönämndens beslut

Miljönämnden har tagit del av förslagen till justering av övriga nämnders
reglementen och har inga ytterligare justeringar att föreslå.
Nämnden beslutar därmed att avstå från att avge yttranden gällande dessa.

Ärendet

Nuvarande reglementen för nämnderna i kommunen är från 2011 och en
översyn skedde 2012. Sedan dess har flera revideringar gjorts, men inte en
samlad översyn av samtliga nämndreglementen, vilket nu sker. Förslag till
justering för nämndernas reglemente har tagits fram i samråd med berörd
förvaltning. Miljönämnden bereds nu tillfälle att yttra sig över förslagen till
justering av övriga nämnders reglementen innan beslut fattas om nya
reglementen.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet har tagit del av förslagen till
justering av övriga nämnders reglementen och har inga ytterligare
justeringar att föreslå.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-09.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden har tagit del av förslagen till justering av övriga nämnders
reglementen och har inga ytterligare justeringar att föreslå. Nämnden beslutar
därmed att avstå från att avge yttranden gällande dessa.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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§67/2021 Dnr: MIL.2021.1101

Klagomål - dumpning av massor och asfalt

Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att verksamhetsutövare Xxxxx Xxx, med 
pers.nr xxxxxx-xxxx, på fastigheten Xxxxxxxxx X:XX

- förbjuds tillföra eller låta tillföra schaktmassor och avfall för
anläggningsändamål på fastigheten Xxxxxxxxx X:XX, tills dess att
miljönämnden beslutar att tillåta fortsatt verksamhet.
Förbudet ska gälla omedelbart, även om det överklagas.

- Ska inkomma med en provtagningsplan för de massor som lagts upp på
fastigheten Xxxxxxxxx X:XX enligt nedan angivna försiktighetsmått.
Provtagningsplanen ska ha inkommit till miljönämnden senast 2021-12-01.

- Ska inkomma med en plan över vändplatsen, hur den är tänkt att se ut när
arbetet är färdigställt samt mängden massor man avser tillföra utöver det som
redan finns där. Planen över vändplatsen ska ha inkommit till miljönämnden
senast 2021-12-01.

Miljönämnden har tagit del av verksamhetsutövarens inkomna yttranden och
synpunkter.

Ärendet

Det har inkommit klagomål på att Xxxxx Xxx fyllt ut med massor på fastighet 
Xxxxxxxxx X:XX. Detta har gjorts utan anmälan till miljönämnden. Vid besök på 
plats såg massorna ut att vara överskottsmassor, vilket motiverade ytterligare 
handläggning. För att komma fram till om det föreligger risk för människors 
hälsa eller miljön bedöms det nödvändigt med provtagning och en plan över hur 
platsen är tänkt att bli om arbetet färdigställs. Ärendet är en fortsättning på ett 
klagomål som startade år 2019.

Beredning

Under 2019 och 2020 drev miljönämnden ett annat klagomålsärende mot 
fastighetsägaren av Xxxxxxxxx X:XX, ärendet hade dnr MIL.2019.2193. I det 
ärendet förelades denne att inkomma med en provtagningsplan för fastigheten. 
Föreläggandet drogs sedan tillbaka av inspektören som handlade ärendet 
eftersom verksamhetsutövare ansåg att det fanns faktafel i det. Den senaste 
händelsen i ärendet gjordes i augusti 2020 och var ett mejl till Xxxxx Xxx där 
han ombads återkoppla till inspektören hur mycket tid som krävdes för att få 
fram provtagningsplanen. Inget svar är registrerat.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-25.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden ser Xxxxx Xxx som verksamhetsutövare på fastigheten 
Xxxxxxxxx X:XX och beslutar följande:
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- Förbjuds tillföra eller låta tillföra schaktmassor och avfall för
anläggningsändamål på fastigheten Xxxxxxxxx X:XX, tills dess att
miljönämnden beslutar att tillåta fortsatt verksamhet.

- Ska inkomma med en provtagningsplan för de massor som lagts upp på
fastigheten Xxxxxxxxx X:XX enligt nedan angivna försiktighetsmått.
Provtagningsplanen ska ha inkommit till miljönämnden senast 2021-11-01.

- Ska inkomma med en plan över vändplatsen, hur den är tänkt att se ut när
arbetet är färdigställt samt mängden massor man avser tillföra utöver det som
redan finns där. Planen över vändplatsen ska ha inkommit till miljönämnden
senast 2021-11-01.

Vite
Delen som rör förbudet att tillför eller låta tillföra massor förenas med ett vite på
15 000 kronor.
Delen som rör kravet på att inkomma med provtagningsplan förenas med ett
vite på 15 000
Delen som rör kravet på att inkomma med plan över hur arbetet är tänkt att se
ut vid färdigställande förenas med ett vite på 10 000

Enligt miljöbalken 26 kap 26 § ska den del som rör förbudet gälla omedelbart,
även om det överklagas.

Försiktighetsmått

1. Upprätta en provtagningsplan för de massor som lagts upp på fastigheten
Xxxxxxxxx X:XX. Provtagningsplanen ska vara utformad så att den kan
användas som underlag för bedömning av föroreningshalten i massorna,
tillsammans med resultatet från efterföljande provtagning.

2. Provtagningsplanen ska innehålla:

· en situationsplan med provpunkter utmärkta.

· en beskrivning av provtagningsmetodiken

· en redovisning av vilka ämnen som ska analyseras samt en motivering
till val av analyserade ämnen. Förslaget ska minst omfatta oljor, PAH
(L,M,H), och metaller. Provtagningsmetodiken ska beskrivas i detalj, det
vill säga att det ska anges för varje provpunkt vilket medium (mark,
grundvatten, sediment, byggnad) som avses, vilken typ av provtagning
som ska utföras (t.ex. skruvborrning eller provgrop), vilka analyser som
ska utföras, och vilka djup som ska tas för analys. Förutom samlingsprov
ska även stickprov tas ut och analyseras.

3. Provtagningsplanen ska upprättas av sakkunnig och oberoende part.

Dagens sammanträde

Pelle Thorsson, miljöinspektör, redogör för ärendet.
Miljönämnden tar del av redovisningen och verksamhetsutövarens yttranden och
synpunkter.
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Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att miljönämnden beslutar enligt miljöenhetens förslag med
följande ändring:
· Förbud att tillföra schaktmassor ska gälla med omedelbar verkan.
· Provtagningsplan samt plan över vändplatsen ska ha inkommit till

miljönämnden senast 2021-12-01.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag samt
ordförandes förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden beslutar
enligt ordförandes förslag.

Expedieras till

Verksamhetsutövare

________________
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§68/2021 Dnr: NAT.2021.8

Remiss - Motion om vandringsvägar för havslevande fisk i Viskan och
dess tillflöden

Miljönämndens beslut

Miljönämnden är positiv till att främja den vandrande fiskens möjligheter i
Viskan och föreslår att motionen ska bifallas. Arbetet med att främja den
vandrande fiskens möjlighet bör ske genom att Marks kommun fortsätter sin
samverkan med berörda aktörer och bevakar möjligheterna till att söka bidrag
för åtgärderna.

Kommunfullmäktige fattar slutligt beslut.

Ärendet

Pär-Erik Johansson (M), har 2020-01-28 inkommit med en motion till
kommunfullmäktige om vandringsvägar för fisk i Viskan och dess tillflöden.
Miljönämnden fick motionen för besvarande 2021-01-07. I motionen tycker
Johansson att kommunstyrelsen och, eller, miljöenheten aktivt ska verka för att
återskapa fiskvägar i Viskan och dess tillflöden.

Beredning

En liknande motion besvarades av miljönämnden 2010, då med att kommunen
ska fortsätta samarbeta för fria fiskvägar i Viskan.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-24.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden är positiv till att främja den vandrande fiskens möjligheter i
Viskan och föreslår att motionen ska bifallas. Arbetet med att främja den
vandrande fiskens möjlighet bör ske genom att kommunen fortsätter sin
samverkan med berörda aktörer och bevakar möjligheterna till att söka bidrag
för åtgärderna.

Dagens sammanträde

Svante Brandin, kommunbiolog, redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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§69/2021 Dnr: NAT.2021.1003

Granskning - Förslag till detaljplan för del av Skene72:1 med flera (PBN
2016-744)

Miljönämndens beslut

Miljönämnden anser att viss byggnation på platsen är positiv, då det är ett
centralt läge med bra infrastruktur och service. Nämnden anser dock att
detaljplanen i sin nuvarande omfattning riskerar att påverka närbelägna
vattenskyddsområdet och naturreservatet negativt. Planen får inte påverka
avrinningen till naturreservatet. Nämnden anser att planen inte tagit hänsyn till
möjliga effekter av klimatförändringar i reservatet.

Ärendet

Syftet med planen är att utveckla området kring Kungsfors köpcenter med i
huvudsak bostäder, men även en viss del verksamheter, i ett centralt läge med
närhet till kollektivtrafik, service och naturområden. Befintliga verksamheter i
anslutning till planområdet ska kunna fortsätta bedrivas och utvecklas. Syftet är
också att upphäva delar av gällande detaljplan som kan ha negativ påverkan på
naturreservatet.

Beredning

Planen är nu på sitt sista samrådsskede, granskning. I förra skedet yttrade sig
miljönämnden sig delvis positiv till planerna, men ansåg att byggnation inte
skulle ske i vattenskyddsområdet och området närmast ravinerna. Sedan förra
samrådet har planen bland annat kompletterats med en rondell vid väg 156,
dagvatten, stabilitet, buller och andra risker har undersökts.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-25.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden anser att viss byggnation på platsen är positiv, då det är ett
centralt läge med bra infrastruktur och service. Nämnden anser dock att
detaljplanen i sin nuvarande omfattning riskerar att påverka närbelägna
vattenskyddsområdet och naturreservatet negativt. Planen får inte påverka
avrinningen till naturreservatet. Nämnden anser att planen inte tagit hänsyn till
möjliga effekter av klimatförändringar i reservatet.

Dagens sammanträde

Svante Brandin, kommunbiolog, redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Branshøj (M) föreslår förslag enligt förvaltningens förslag men att stryka
sista meningen.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och
Peter Branshøj (M) förslag.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
11

(27)
Miljönämnden
Datum: 2021-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden beslutar
enligt förvaltningens förslag.

Expedieras till

Plan- och byggnadsnämnden

________________
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§70/2021 Dnr: NAT.2021.1180

Granskningsutställning av detaljplan för Skene 3:16 i Marks kommun

Miljönämndens beslut

Miljönämnden anser att utformningen av förslagen detaljplan inte är acceptabel
då den påverkar den gröna infrastrukturen i direkt anslutning till vad som
anges i översiktsplanen.

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

Beredning

Efter samråd har följande ändringar gjorts i förslaget:
• Plankarta har reviderats för att säkerställa ett skyddsavstånd på 100 meter
mellan järnväg och förskola.
• Plankartan har kompletterats med tekniskt område för befintlig
transformatorstation.
• En naturvärdesinventering har utförts
• Komplettering av geoteknisk undersökning har utförts
• Plankartan har kompletterats med planbestämmelse för
gemensamhetsanläggning för parkering
• Genomförandebeskrivningen har kompletterats beträffande avtal,
fastighetsbildning, ansvar och ekonomi.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-09-08.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Dagens sammanträde

Svante Brandin, kommunbiolog, redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Anna Stjernström (MP) föreslår följande beslutsformulering:
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Miljönämnden anser att utformningen av förslagen detaljplan inte är acceptabel
då den påverkar den gröna infrastrukturen i direkt anslutning till vad som anges
i översiktsplanen.

Håkan Andersson (S) yrkar bifall till Anna Stjernströms (MP) förslag.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och
Anna Stjernströms (MP) förslag.

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden beslutar
enligt Anna Stjernströms (MP) förslag.

Expedieras till

Plan- och byggnadsnämnden
________________
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Dnr: ALLM M.2021.851§71/2021

Trädpolicy för Marks kommun

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till trädpolicy för Marks kommun
och att skicka förslaget på remiss till kommunstyrelsen, plan- och
byggnadsnämnden och teknik- och servicenämnden.

Ärendet

Uppdraget att ta fram en trädpolicy för Marks kommun kom till med anledning
av att det hade avverkats och flisats upp gamla grova skyddsvärda ekar (som
också ingått i en kommunal inventering av vedlevande skalbaggar) på
kommunens mark, vid Bosgården i Örby. Detta gjordes av kommunen själv och
gjordes i okunskap och brist på kommunikation mellan förvaltningarna.
En samsyn behövs i kommunen i hur vi ska hantera våra träd.
Ett förslag till en trädpolicy för Marks kommun har nu tagits fram.
Policyn omfattar alla träd på kommunens mark, förutom de som ingår i
skogsbruksplaner och innebär i grunden att vi ska vara restriktiva när det gäller
att avverka våra träd.
Syftet med trädpolicyn är att de, som inom sitt arbete kommer i kontakt med
träd på i första hand kommunal mark, såsom skötselpersonal, entreprenörer,
planerare, bygglovshandläggare, kommunbiologer med flera, ska få vägledning i
hur kommunen förhåller sig till sina träd. Policyn ska i så stor utsträckning som
möjligt även följas vid detaljplanearbete, förhandsbesked och bygglovsärenden
på privat mark.

Beredning

2017 ansöktes om LONA-bidrag för att ta fram en trädpolicy, vilket beviljades
2018. 2020 begärdes förlängning till 31 december 2021 då det är tänkt att
policyn ska vara antagen av kommunfullmäktige.
Diskussioner har förts med både nuvarande och tidigare parkingenjör och
framför allt kollegor.
Vårt pågående LONA-projektet om skyddsvärda träd har också påverkat
innehållet i trädpolicyn.
Policyn togs upp i Miljönämnden i juni 2021 men återremitterades. Ett omarbetat
förslag har nu tagits fram.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-08-31.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att skicka förslag till Trädpolicy på remiss till
Kommunstyrelsen, Plan- och byggnadsnämnden, Teknik- och servicenämnden

Dagens sammanträde

Anita Sjöstrand, kommunbiolog, redogör för ärendet.
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Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen, plan-och byggnadsnämnden och teknik- och servicenämnden.
________________

Bilaga

Förslag till trädpolicy för Marks kommun
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§72/2021 Dnr: ALLM M.2021.180

Redovisning av delegationsbeslut 2021

Miljönämndens beslut

1. Miljönämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem
till handlingarna.

2. Eva Åberg Andersson (C) och Martin Arnell (KD) väljs till
delegationsgranskare för perioden 2021-07-01 - 2121-12-31

1. Redovisning av delegationsbeslut:
Från 2021-05-20 till 2021-09-02 har följande beslut fattats på delegation:

Beslutspara-
grafnummer

Ärendebeskrivning ÄrendeNumme
r

296 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.222

297 Anmälan - om skyddsåtgärder vid schakt i
enlighet med 28 § förordningen (1998:899)
om miljöfarlig verksamhet (Trafikverket)
Länsväg 156 mellan Härryda och Skene

MIL.2021.713

298 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.321

299 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1667

300 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning

LIV.2021.805

301 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.364

302 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.616

303 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning

LIV.2021.810

304 Miljösanktionsavgift - anlagd avlopp utan
tillstånd

MEA.2021.624

305 Utebliven årsrapport F-gas 2020 - Staden på
Berget

MIL.2021.580

306 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1734

307 Utebliven årsrapport F-gas 2020 - Skene
avloppsreningsverk

MIL.2021.576

308 Utebliven årsrapport F-gas 2020 - Matz &
Catarinas Fastighets AB

MIL.2021.582

309 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.550

310 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.782

311 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.196

312 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.230

313 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning

LIV.2021.828

314 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning

LIV.2021.828

315 Anmälan - registrering av
dricksvattenanläggning

DRIC.2021.827
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316 Anmälan - registrering av
dricksvattenanläggning

DRIC.2021.827

317 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.201

318 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.90

319 Tillsyn enskilt avlopp 2014 MEA.2013.1770

320 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.534

321 Utebliven årsrapport F-gas 2020 - Carlssons i
Sätila AB

MIL.2021.577

322 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1955

323 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.112

324 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.796

325 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.819

326 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.377

327 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Lyckeskolan

LIV.2021.771

328 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Lyckeskolan

LIV.2021.771

329 Tillsyn enskilt avlopp 2019 MEA.2019.862

330 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.617

331 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.652

332 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Almängs servicehus

LIV.2021.853

333 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.832

334 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Björsgårdens förskola

LIV.2021.857

335 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1665

336 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Ekgårdens förskola

LIV.2021.858

337 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Ekås Servicehus

LIV.2021.859

338 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Habygårdens förskola

LIV.2021.860

339 Tillsyn enskilt avlopp 2015 MEA.2015.1436

340 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Hyssna förskola

LIV.2021.861

341 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Karstorps förskola

LIV.2021.862

342 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Korshögens förskola

LIV.2021.863

343 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Kullabyns servicehus

LIV.2021.864

344 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Lindängs servicehus

LIV.2021.865

345 Tillsyn enskilt avlopp 2019 MEA.2019.1770

346 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Loftsgårdens förskola

LIV.2021.867
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347 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Mariebergs förskola

LIV.2021.868

348 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Ramdalens förskola

LIV.2021.869

349 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Smedjans förskola

LIV.2021.870

350 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Snickaregårdens förskola

LIV.2021.872

351 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Solgårdens förskola

LIV.2021.873

352 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Solgårds servicehus

LIV.2021.875

353 Ansökan enskilt avlopp - avskrivet MEA.2021.659

354 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Sätilaskolan

LIV.2021.877

355 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Ängskolan

LIV.2021.878

356 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1715

357 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Örby förskola

LIV.2021.879

358 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Örbyskolan

LIV.2021.880

359 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Kaskad

LIV.2021.881

360 Ny separat registrering - Malmsäter
avdelningskök plan 1

LIV.2021.882

361 Ny separat registrering - Malmsäter
avdelningskök plan 2

LIV.2021.884

362 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Café Strömmen

LIV.2021.885

363 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.155

364 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1498

365 Ansökan enskilt avlopp - anmälan om ändring
bef- anläggning

MEA.2021.565

366 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Ingseredsstiftelsen

LIV.2021.899

367 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Hemköp Kinna

LIV.2021.900

368 Ansökan avlopp MEA.2019.918

369 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Två Skyttlar Görväst AB

LIV.2021.901

370 Registrering på grund av gammalt
godkännande - ICA Kvantum M M

LIV.2021.902

371 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Ica Nära Horred

LIV.2021.903

372 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.710
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373 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.26

374 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.26

375 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.820

376 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.821

377 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Hyssna Livsmedel AB

LIV.2021.907

378 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Kinna Finbageri AB

LIV.2021.912

379 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Ehrnholms konditori

LIV.2021.913

380 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Föräldrakooperativet Bybarna

LIV.2021.914

381 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.368

382 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Pizzeria Scorpion i Kinna

LIV.2021.916

383 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.537

384 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Björketorps restaurang och
pizzeria

LIV.2021.917

385 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.839

386 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Hyssna Pizzeria

LIV.2021.918

387 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.609

388 Registrering av livsmedelsverksamhet - Örby-
Skene församlingshem (Skene
församlingshem)

LIV.2021.919

389 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Kronans Fisk

LIV.2021.920

390 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.2086

391 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Lärjungagården

LIV.2021.922

392 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Helsjöns folkhögskola

LIV.2021.923

393 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.256

394 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.647

395 Inspektion på objektet: Trendhuset i Torestorp
AB

LIV.2021.654

397 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.625

398 Utebliven årsrapport F-gas 2020 - Almedahl-
Kinna AB

MIL.2021.579

399 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Willys AB

LIV.2021.937

400 Klagomål -tippning av allt möjligt,
schaktmassor

MIL.2020.2008

401 Anmälan - om bergvärme HÄL.2021.938

402 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.905

403 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.2080
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404 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning, Butik Valvet

LIV.2021.910

405 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning, Butik Valvet

LIV.2021.910

406 Registrering på grund av gammalt
godkännande - Serigmo Care Vassebro

LIV.2021.946

407 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.490

408 Registrering på grund av gammalt
godkännande - I Ur och Skur Förskolan
Skogsgrinden Skene

LIV.2021.947

409 Registrering på grund av gammalt
godkännande - SiS Ungdomshem Öxnevalla

LIV.2021.948

410 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Milåsa Islandshästar

LIV.2021.904

411 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Milåsa Islandshästar

LIV.2021.904

412 Remiss - Granskningsutställning för Detaljplan
på Melltorp 3:5 i Marks kommun

NAT.2021.804

413 Klassning enligt miljöbalken 2021 - Textile
Tube AB

MIL.2021.958

414 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.632

415 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1237

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

NAT.2021.803

417 Tillsyn enskilt avlopp 2020 MEA.2020.1349

418 Årsrapport F-gas 2020 - COOP,
Systembolaget, Folktandvården

MIL.2021.531

419 Förorenad mark - AB Emaljskyltfabriken Svea MIL.2011.55

420 Anmälan - miljöfarlig verksamhet
markarbeten i förorenade massor

MIL.2020.1393

421 Anmälan - om bergvärme HÄL.2021.983

422 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.716

423 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.535

424 Anmälan - om återvinning av avfall för
anläggningsändamål

MIL.2021.950

425 Ansökan - schaktning inom Örby
vattenskyddsområde

MIL.2021.964

426 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.714

427 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.744

428 Ansökan avlopp MEA.2009.767

429 Förorenad mark - AB Emaljskyltfabriken Svea MIL.2011.55

430 Omklassning av livsmedelsverksamhet -
Strömskolan

LIV.2021.1013

431 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1010

432 Ansökan avlopp MEA.2019.1324

433 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.27
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434 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Paulas Islandshästar

LIV.2021.1028

435 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.795

436 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Paulas Islandshästar

LIV.2021.1028

437 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1033

438 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.563

439 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1040

440 Anmälan - registrering av
dricksvattenanläggning - Paulas Islandshästar

DRIC.2021.1029

441 Anmälan - registrering av
dricksvattenanläggning - Paulas Islandshästar

DRIC.2021.1029

442 Schaktmassor utfyllnad på skjutbana MIL.2021.823

443 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.740

444 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.740

445 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Navåsen FK

LIV.2021.1041

446 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Navåsen FK

LIV.2021.1041

447 Ansökan - stadigvarande tillstånd för
försäljning av tobaksprodukter - Hyssna
service butik AB

ATL.2021.458

448 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.671

449 Föreläggande om provtagning av Karlshed 1:1
(sågverksdammen)

MIL.2021.346

450 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.564

451 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.669

452 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.837

453 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.843

454 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.526

455 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.835

456 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.332

457 Ansökan - schaktning för nedgrävning av
elkabel inom Öxabäcks VSO

MIL.2021.997

458 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.974

459 Anmälan - värmepump HÄL.2021.1065

460 Anmälan - värmepump HÄL.2021.1057

461 Anmälan- Bergvärmepump HÄL.2021.1068

462 Ansökan om schaktning inom Öxnevalla VSO
Kyrkebacka 1:6

MIL.2021.1043

463 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Go Banana

LIV.2021.1069

464 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Go Banana

LIV.2021.1069

465 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.585

466 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.452
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467 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1332

468 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.532

469 Anmälan - skrotad cistern MIL.2021.1067

470 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Street Chefs

LIV.2021.1073

471 Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Street Chefs

LIV.2021.1073

472 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1080

473 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.826

474 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.893

475 Omklassning av livsmedelsverksamhet -
Kullabyns servicehus kök

LIV.2021.1082

476 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.935

477 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.990

478 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.298

479 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.709

480 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1078

481 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.41

482 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.72

483 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.94

484 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.933

485 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.140

486 Anmälan - inrättande av BDT-avlopp MEA.2021.1052

487 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.934

488 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.777

489 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.932

490 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.758

491 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.759

492 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.480

493 Ansökan om schaktning inom Örby VSO -
Örby 5:118

MIL.2021.1168

494 Tillsyn enskilt avlopp 2019 MEA.2019.1489

495 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.589

496 Ansökan - om att få gräva ned
självdött/avlivat hästdjur

HÄL.2021.1164

497 Tillsyn enskilt avlopp 2020 MEA.2020.1483

498 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.670

500 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.412

501 Utdömande av eget avlopp - Byslätt 3:3 MEA.2019.807

502 Tillsyn enskilt avlopp 2018 - Torestorps-Kulla
1:33

MEA.2018.1633

503 Tillsyn enskilt avlopp 2018 - Desarehult 1:12 MEA.2018.1714

504 Anmälan - om installation av bergvärmepump HÄL.2021.1088

505 Anmälan - om installation av bergvärmepump HÄL.2021.1093

506 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1111

507 Anmälan om installation av bergvärmepump HÄL.2021.1174
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508 Anmälan om installation av bergvärmepump HÄL.2021.1186

509 Tillsyn enskilt avlopp 2020 MEA.2020.65

510 Anmälan jordvärme HÄL.2021.1104

511 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.847

512 Tillsyn 2021, avlopp, Bed & Breakfast på
Brosäter i Mark

MIL.2021.75

513 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.818

514 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.952

515 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1025

För kännedom har 24 ansökningar om kompostering av hushållsavfall
beviljats av teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst under perioden juni-
augusti 2021.

2. Val av delegationsgranskare under perioden 2021-07-01-2021-12-31.
Eva Åberg Andersson (C) och Martin Arnell (KD) är näst på tur att granska
miljönämndens delegationsbeslut.

Beslutsgång
1. Ordförande frågar om redovisning av delegationsbeslut kan godkännas och

läggas till handlingarna och finner att så sker.

2. Ordförande frågar om Eva Åberg Andersson (C) och Martin Arnell (KD) kan
väljas till delegationsgranskare för perioden 2021-07-01 - 2121-12-31 och
finner att så sker.

________________
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Dnr: ALLM M.2021.181§73/2021

Meddelanden 2021

Miljönämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns och läggs till handlingarna.

1. KS § 120/2021 - Sommarerbjudande till Marks kommuns ungdomar.

2. SN § 65/2021 - Revidering av socialnämnden och miljönämndens
reglementen avseende yttrande om spel.

3. KS § 128/2021 - Riktlinjer för investeringar.

4. Riktlinjer för investeringar i Marks kommun.

5. KF § 107/2021 - Aprilrapport 2021 Marks kommun.

6. Sveriges miljökommuner Save the date höstmöte 2021.

7. Vänersborgs TR M 4857-20 Dom 2021-05-10 - Laga kraft

Beslutsgång
Ordförande frågar om redovisning av inkomna meddelanden kan godkännas och
läggas till handlingarna och finner att så sker.

________________
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§74/2021 Dnr: ALLM M.2021.448

Information om situationen angående Covid-19

Miljönämndens beslut

Miljönämnden noterar informationen.

Ärendet

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för senaste nytt kring Covid-19 pandemin.

Hälsoläget på förvaltningen:
· Personalfrånvaro förvaltningen: <5% covid-19relaterat, samma läge för

miljöenheten
· Påverkan inom avloppsteamet utifrån Covid-19-sjukdom och

efterdyningar
· Måttlig påverkan utifrån Covid-19 inom förvaltningen och miljöenheten
· Medarbetarnas mående och arbetssituation inom miljöenheten med ökad

personpåverkan; detta utifrån mer hemarbete och minskat tillsynsarbete
ute

Pandemi Covid-19 -utifrån nuvarande rekommendationer:
· Nödvändiga platsbesök/samrådsmöten genomförs med samma

”förhållningsregler” som tidigare:
· Håll avstånd och genomför dessa besök endast om alla som deltar är

friska.
· Skyddsutrustning; är beställd och på plats
· Arbeta hemifrån om och när du har möjlighet
· Minimera antalet fysiska möten. Ställ istället om till digitala möten när så

är möjligt
· När du är på plats i Kinnaström:Se till att vara fullt frisk och håll avstånd
· Inom kommunen fortsatta särskilda åtgärder för företag; ex prioritering

av företag samt att vi ser positivt på anstånd av betalningar
· Entrédörrarna till Kinnaström stängda tillfälligt (TSN)
· Fortsatt uppdrag trängseltillsyn på

serveringsställen(MN);Trängseltillsynen visar på hög efterlevnad
avseende att hålla avstånd, information samt handhygien.

Hoppfullt läge?
· Goda effekter av pågående vaccinationsarbete
· Regeringens 5 stegsraket för successiva lättnader och slutligen

borttagande av restriktioner i samhället kopplade tillCoronapandemin
· 29/9 hävs många restriktioner; oklart hur det påverkar vårt arbete på

kort och längre sikt
· Risk förökad smittspridning till hösten när samhället successivt öppnar

upp igen?

Expedieras till

Kommunstyrelsen
________________
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Miljönämnden
Datum: 2021-09-16

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§75/2021 Dnr: ALLM M.2020.977

Information

a) Förvaltningschef Malin Bexell informerar:

På agendan

· Dialog inom förvaltningen avseende hur MN kan och ska få ersättning för
medverkan i planarbetet?

· Slopade restriktioner fr o m den 29 september

· Något dämpat tryck på bygglov och förhandsbesked.
· Fortfarande högt tryck på detaljplaner
· Detaljplan Kungsfors

· Målbild Kinna centrum 2030 –status och arbete framåt
· Uppdrag om jordbruksmark–status
· Destinationsutveckling–naturturism–status
· Bästa barnkommun

b) Miljöchef Kennet Jonsson informerar:

Pågående/på gång

· Personalläget; nya medarbetare på plats!
· Många förhandsbesked, bygglov och detaljplaner att hantera
· Pågående diskussioner om bygglovsprocessen. I dialog mellan miljöenheten

och byggenheten
· Oklarheter kring fortsatt arbete med trängseltillsyn på serveringsställen
· Oklarheter om kemikalietillsyn
· Diskussioner med Svenljunga och Bollebygdskommuner om samverkan kring

alkohol, tobak och receptfria läkemedel

c) Handlingsprogram för fokusområden i naturvårdsprogrammet
Kommunbiologerna Svante Brandin och Anita Sjöstrand återkopplar gällande
fokusområden samt nya förslag på naturreservat.
Punkten noteras till MN presidiemöte 28 oktober för vidare diskussion.

d) Anmälan till Sveriges miljökommuners höstmöte 6-7 oktober.
Det går bra att anmäla till konferensen som är i två dagar. Bussresa tur och retur
samt kursavgift bekostas av miljönämnden. Dagarna är arvoderade.
På dagens möte togs följande anmälningar emot:
Agnetha Rodén
Ragnar Nilsson
Ann-Christine Asp
Eva Åberg Andersson
Anna Stjernström

e) Redovisning från kurser och möten
Inget att redovisa.

_______________
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Dnr: ALLM M.2020.980§76/2021

Övriga frågor

Ragnar Nilsson (C) ställer fråga gällande Viskadalsbanan och hantering av de
massor som grävs undan och forslas bort under arbetet.

Miljöchef Kennet Jonsson tar med sig frågan till miljöskyddsteamet och
återkommer med svar.
________________
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