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§80/2021 Dnr: SERVT.2021.663 S

Åtgärd mot serveringstillstånd- Stationsgatan 2

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att meddela Kinna Krog AB (556809-9443) med
serveringstillstånd i Stationsgatan 2-S2, Stationsgatan 2, 511 54 Kinna, en
varning.
Lagstöd: - 9 kap 17 § alkohollagen(2010:1622)

Protokollsanteckning lämnad av Peter Branshøj (M) :
Handläggningstiden från 23/4 2021 till 11/11 2021 synes väldigt lång, för
effektiv åtgärd torde tiden mellan anmälan och åtgärd vara omkring maximalt 6
veckor!

Ärendet

Kinna krog AB 556809-9443 innehar sedan den 11 augusti 2010 stadigvarande
serveringstillstånd till allmänheten i serveringsställe Kinna Krog (nuvarande
Stationsgatan 2) med tillhörande uteservering, Stationsgatan 2, 511 54 Kinna.
Serveringstid inomhus kl. 11-02, serveringstid utomhus kl. 11-23. Uteservering
årligen 0401-0930.

Med anledning av inrapporterade uppgifter från Polismyndigheten har
kommunen inlett ett tillsynsärende. Utredning har visat att bolaget har gjort
flera överträdelser mot bestämmelser i alkohollagen, vilket ger skäl till att
meddela bolaget en varning.

Beredning

Miljöenheten har tagit fram underlag för beslut i form av i ärendet upprättad
utredning.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-05-10.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden fattar beslut om att meddela Kinna Krog AB (556809-9443) med
serveringstillstånd i Stationsgatan 2-S2, Stationsgatan 2, 511 54 Kinna, en
varning.

Lagstöd
- 9 kap 17 § alkohollagen(2010:1622)

Dagens sammanträde

Miljöenhetens tillståndshandläggare redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Branshøj (M) föreslår bifall till förvaltningens förslag och lämnar
protokollsanteckning enligt följande:
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Handläggningstiden från 23/4 2021 till 11/11 2021 synes väldigt lång, för
effektiv åtgärd torde tiden mellan anmälan och åtgärd vara omkring maximalt 6
veckor!

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag
med protokollsanteckning enligt Peter Branshøjs (M) förslag.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kinna Krog AB
Folkhälsomyndigheten
Länsstyrelsen
Polismyndigheten

________________
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§81/2021 Dnr: SERVT.2021.1175 S

Åtgärd mot serveringstillstånd

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att återremittera ärendet för att undersöka
ägarförhållanden på nytt.

Ärendet behandlas åter igen på miljönämndens sammanträde 9 december
2021.

Reservation
Håkan Andersson (S) och Anna Stjernström (MP) reserverar sig mot beslutet.

Ärendet

Miljöenheten har upprättat ett tillsynsärende med anledning av anmälan om
ändrat ägarförhållande.

Beredning
Miljöenheten har tagit fram underlag för beslut i form av i ärendet upprättad
utredning daterad 2021-11-05.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-05.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att återkalla serveringstillstånd.
Lagstöd: - 9 kap. 18 § 3 p. alkohollagen(2010:1622).

Dagens sammanträde

Miljöenhetens tillståndshandläggare redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Peter Branshøj (M) föreslår återremittering av ärendet på grund av oklarheter i
ägarförhållanden.

Beslutsgång

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

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att miljönämnden
antar förvaltningens förslag.

Votering begärd och genomförs enligt följande ordning:
JA-röst för bifall till förvaltningens förslag.
NEJ-röst för bifall till Peter Branshøjs (M) förslag.
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Ledamot JA NEJ AVSTÅR

Ann- Christine Asp (S) X

Ragnar Nilsson (C) X

Ulf Eriksson (L) X

Peter Branshøj (M) X

Anna Stjernström (MP) X

Mikael Ljunggren (SD) X

Håkan Andersson (S) X

Summa: 2 5

Med två JA-röster mot 5 NEJ-röster finner ordförande att miljönämnden beslutar
enligt Peter Branshøjs (M) förslag.

Reservation

Håkan Andersson (S) och Anna Stjernström (MP) reserverar sig mot beslutet.

________________
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§82/2021 Dnr: MIL.2020.1327

Anmälan -om miljöfarlig verksamhet

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9§ Miljöbalken att Hyssna Vind AB,
org.nr. 556719-9830, för verksamheten som bedrivs på fastighet Hyssna-Hökås
2:1, ska vidta nedanstående försiktighetsmått.

Detta beslut ersätter miljönämndens beslut MN 2008-10-28 D § 527

Avgift
För miljönämndens handläggning tas en avgift på 22 979 kronor ut,
motsvarande 22 timmars handläggning som lagts under åren 2020 och 2021.
Avgiften tas ut även om föreläggandet överklagas.

Försiktighetsmått
1. Om inte annat framgår av nedanstående ska verksamheten bedrivas i
huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i
anmälningshandlingarna inkomna 29 januari 2008 och i övrigt åtagit sig i
Ärendet.

2. Ändring som inte är av mindre betydelse får genomföras först efter anmälan
till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före ändringen.

Buller
3. Buller från vindkraftverket får som riktvärde inte under någon del av dygnet
överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 dB(A) vid bostäder. Om dessa nivåer
överskrids skall verksamhetsutövaren omgående underrätta miljönämnden och
vidta åtgärder så att riktvärdet följs.

4. Verket skall varvregleras till 18 varv/min.

5. Kontroll av ljudnivån ska ske så snart verksamheten har förändrats på ett
sätt som kan medföra ökade ljudnivåer eller när miljönämnden anser att
kontroll är befogad.

Skuggor
6. Rörliga skuggor från vindkraftsanläggningen får inte överstiga vare sig 8
timmar per år eller 30 minuter per dygn på störningskänslig plats. Som
störningskänslig plats räknas uteplats eller, om sådana saknas, en yta på 25
m2 i anslutning till bostadshus. Om dessa tider överskrids skall
verksamhetsutövaren omgående underrätta miljönämnden.

7. Om olägenheter uppstår för kringboende skall miljönämnden snarast
kontaktas och åtgärder vidtas i samråd med miljönämnden för att minska
olägenheten.

8. Resultatet från fladdermusinventeringen ska inkomma till miljönämnden
senast 2022-03-30.

9. En standardiserad fågelinventering ska utföras under 2022 eller 2023. En
handlingsplan för inventeringen ska inkomma till miljönämnden senast 2022-
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03-30. Handlingsplanen ska godkännas av miljönämnden innan inventeringen
börjar.
10. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så
att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark
eller vatten.

11. Om elproduktion inte har bedrivits under ett år ska en anmälan göras till
miljönämnden. Senast två år efter produktionsstoppet ska verket, med
tillhörande utrustning ha avlägsnats, om inte tillsynsmyndigheten medger
annat.

12. Senast sex månader innan nedmontering av verket ska en
efterbehandlingsplan inkomma till miljönämnden. Miljönämnden ska godkänna
efterbehandlingsplanen innan åtgärderna påbörjas.

Ärendet

Föreläggande om försiktighetsmått efter anmälan från Hyssna Vind AB om att
anlägga ett vindkraftverk på fastigheten Hyssna-Hökås 2:1.

Beredning

Anmälan och klassning enligt miljöbalken
Enligt bilaga till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd har verksamheten koden C 40.100, punkt 1 (ett vindkraftverk på
max 150 meter, inklusive rotorblad). Verksamheten är anmälningspliktig.
Anmälan omfattar lokalisering av verksamheten samt vilka försiktighetsmått
som kan krävas för att verksamheten ska kunna godtas ur miljösynpunkt.
Vidare måste verksamheten prövas utifrån vad som är tekniskt möjligt,
ekonomiskt rimligt samt miljömässig motiverat. Den anmälan som inkommit
till miljönämnden bedöms vara tillräcklig för att ligga till grund för beslutet.
Enligt försiktighetsprincipen (2 kap. 3 § Miljöbalken) ska alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller
åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I
samma syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.
Bakgrund
2004-11-15 tillstyrker Miljönämnden (MN) i ett yttrande till Plan- och
byggnadsnämnden (PBN) lokaliseringen av ett vindkraftverk med en effekt på
850 kW på fastigheten Hyssna-Hökås 2:1 under förutsättning att
Naturvårdsverkets riktvärden för buller klaras, samt påminner om att
verksamheten ska anmälas till MN.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-04.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar med stöd av 26 kap. 9§ Miljöbalken att Hyssna Vind AB,
org.nr. 556719-9830, för verksamheten som bedrivs på fastighet Hyssna-Hökås
2:1, ska vidta nedanstående försiktighetsmått.
Detta beslut ersätter miljönämndens beslut MN 2008-10-28 D § 527
Avgift
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För miljönämndens handläggning tas en avgift på 22 979 kronor ut,
motsvarande 22 timmars handläggning som lagts under åren 2020 och 2021.
Avgiften tas ut även om föreläggandet överklagas.
Försiktighetsmått
1. Om inte annat framgår av nedanstående ska verksamheten bedrivas i
huvudsaklig överensstämmelse med vad sökanden angivit i
anmälningshandlingarna inkomna 29 januari 2008 och i övrigt åtagit sig i
ärendet.
2. Ändring som inte är av mindre betydelse får genomföras först efter anmälan
till miljönämnden. Anmälan skall göras i god tid före ändringen.
Buller
3. Buller från vindkraftverket får som riktvärde inte under någon del av dygnet
överskrida en ekvivalent ljudnivå på 40 dB(A) vid bostäder. Om dessa nivåer
överskrids skall verksamhetsutövaren omgående underrätta miljönämnden och
vidta åtgärder så att riktvärdet följs.
4. Verket skall varvregleras till 18 varv/min.
5. Kontroll av ljudnivån ska ske så snart verksamheten har förändrats på ett sätt
som kan medföra ökade ljudnivåer eller när miljönämnden anser att kontroll är
befogad.
Skuggor
6. Rörliga skuggor från vindkraftsanläggningen får inte överstiga vare sig 8
timmar per år eller 30 minuter per dygn på störningskänslig plats. Som
störningskänslig plats räknas uteplats eller, om sådana saknas, en yta på 25 m2
i anslutning till bostadshus. Om dessa tider överskrids skall
verksamhetsutövaren omgående underrätta miljönämnden.
7. Om olägenheter uppstår för kringboende skall miljönämnden snarast
kontaktas och åtgärder vidtas i samråd med miljönämnden för att minska
olägenheten.
8. Resultatet från fladdermusinventeringen ska inkomma till miljönämnden
senast 2022-03-30.
9. En standardiserad fågelinventering ska utföras under 2022 eller 2023. En
handlingsplan för inventeringen ska inkomma till miljönämnden senast 2022-03-
30. Handlingsplanen ska godkännas av miljönämnden innan inventeringen
Börjar.
10. Hantering och förvaring av kemiska produkter och farligt avfall skall ske så
att eventuellt spill eller läckage inte kan nå och förorena kringliggande mark
eller vatten.
11. Om elproduktion inte har bedrivits under ett år ska en anmälan göras till
miljönämnden. Senast två år efter produktionsstoppet ska verket, med
tillhörande utrustning ha avlägsnats, om inte tillsynsmyndigheten medger annat.
12. Senast sex månader innan nedmontering av verket ska en
efterbehandlingsplan inkomma till miljönämnden. Miljönämnden ska godkänna
efterbehandlingsplanen innan åtgärderna påbörjas.

Dagens sammanträde

Miljöinspektör Pelle Thorsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag.

Förslaget antas.
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Expedieras till

Hyssna Vind AB

________________
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§83/2021 Dnr: NAT.2021.1221

Remiss - detaljplan för Smälteryd – del av Lygnersvider 1:29

Miljönämndens beslut

Miljönämnden anser att detaljplanen i sin nuvarande utformning, strider mot
strandskyddslagstiftningen. Även om den allemansrättsliga tillgången till
strandområden tryggas tas inte hänsyn till livsvillkoren för djur- och växtlivet
på land och i vatten. För att strandskyddet ska kunna upphävas behöver den
gröna infrastrukturen (park och natur) mellan Storån och byggnationen utökas.
Därigenom skapas också en buffertzon till skydd mot erosion och skred, vilket
minskar risken för framtida behov av stabiliserande åtgärder. En positiv
förutsättning för planen är att en bro byggs över Storån, till exempel enligt
Miljönämndens förslag (tidigare skickat till Kommunstyrelsen) för ökad
tillgänglighet till Lygnern, men också en säkrare sträcka för att ta sig till fots
eller med cykel till Sätila och allmänna kommunikationer och skola.

Ärendet

Kommunstyrelsen köpte marken 2017 och beslutade om markanvisningstävling
2019 med det uttalade syftet att bygga bostäder redan innan någon utredning
om möjligheten och lämpligheten att bygga bostäder på platsen gjorts. Därefter
fick PBN och SBF uppdraget att ta fram en detaljplan som i efterhand möjliggör
byggnationen. Det är en omvänd och olycklig tågordning för en långsiktigt
hållbar samhällsplanering.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-03.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden anser att planen går i strid med strandskyddslagstiftningen och
därmed inte kan antas i nuvarande form.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Håkan Andersson (S) och Anna Stjernström (MP) föreslår följande förslag till
beslut:
Miljönämnden anser att detaljplanen i sin nuvarande utformning, strider mot
strandskyddslagstiftningen. Även om den allemansrättsliga tillgången till
strandområden tryggas tas inte hänsyn till livsvillkoren för djur- och växtlivet på
land och i vatten. För att strandskyddet ska kunna upphävas behöver den gröna
infrastrukturen (park och natur) mellan Storån och byggnationen utökas.
Därigenom skapas också en buffertzon till skydd mot erosion och skred, vilket
minskar risken för framtida behov av stabiliserande åtgärder. En positiv
förutsättning för planen är att en bro byggs över Storån, till exempel enligt
Miljönämndens förslag (tidigare skickat till Kommunstyrelsen) för ökad
tillgänglighet till Lygnern, men också en säkrare sträcka för att ta sig till fots
eller med cykel till Sätila och allmänna kommunikationer och skola.
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Beslutsgång

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

Ordförande ställer de två förslagen mot varandra och finner att miljönämnden
antar Håkan Anderssons (S) och Anna Stjernströms (MP) förslag.

Expedieras till

Samhällsutvecklingsenheten

________________
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§84/2021 Dnr: HÄL.2021.1478

Policy för hantering av vilda djur

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att anta bilagda riktlinje för hantering av ärenden
rörande klagomål på vilda djur.

Ärendet

Klagomål på vilda djur förekommer frekvent som ärenden inom miljöenheten.
Sedan tidigare finns det en policy i Marks kommun rörande " Policy för hantering
av ärenden rörande klagomål på vilda djur", vilken antogs 2003 av miljö- och
hälsoskyddsnämnden. En policy ska enligt gällande regelverk bara användas om
det berör hela kommunens verksamhet och fastställs av kommunfullmäktige.
Riktlinjer ska ge stöd i hur arbetsuppgifter ska utföras och kan fastställas av
berörd nämnd. Därför passar en riktlinje bättre som en ersättning för den
tidigare policyn.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-11-02.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden antar bilagda riktlinje för hantering av ärenden rörande klagomål
på vilda djur.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen för kännedom

________________

Bilaga

Riktlinjer vilda djur



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
14

(25)
Miljönämnden
Datum: 2021-11-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§85/2021 Dnr: NAT.2018.1950

Skyddsvärda träd - LONA-projekt 2020

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen beslutar att 60 000
kronor ska tas ut från Naturvårdsfonden för naturvårdsåtgärden att vaccinera
de sista 20 friska almarna som finns kvar i kommunen mot almsjuka 2022.

Ärendet

Almsjukan har drabbat almarna i Marks kommun hårt. Vid en inventering i
augusti och september 2021 hittades bara 20 levande och tills synes friska träd i
hela kommunen. Almar kan hållas friska med hjälp av ett vaccin. Miljönämnden
föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 60 000 kronor ska tas ut från
Naturvårdsfonden för naturvårdsåtgärden att vaccinera de sista friska almarna
som finns kvar i kommunen mot almsjuka under våren 2022.

Beredning

Almsjuka orsakas av en svamp. Spridningen sker dels via rotkontakt med
smittade träd, dels via sporer som överförs av almsplintborre.
Sjukdomsförloppet kan gå mycket snabbt – trädet kan insjuknande och dö på
bara några få veckor. Almsjukan har spridit sig i landet och finns nu i Mark.
Almen är inte jättevanlig i Mark, det finns bara omkring 200 almar som klassats
som särskilt värdefulla träd och av dessa har vi bara hittat en handfull som
fortfarande är friska. Resterande är döda, döende eller sjuka. Almar kan hållas
friska med hjälp av ett vaccin. En sådan behandling måste förnyas varje år.
Vaccinet kan inte rädda en redan insjuknad alm.

Vaccineringen sker genom att man sprutar in en dos vaccin var tionde
centimeter runt trädets stam på våren, då träden börjar suga upp vatten och
näring. På så sätt sprids vaccinet i trädet som kan bygga upp motståndskraft
mot svampen. Senare på sommaren då almsplintborren börjar flyga har trädet
byggt upp en immunitet mot sjukdomen. Vaccinet är tämligen effektivt och ca
90 % av träden klarar sig, under förutsättning att de var helt friska vid
vaccinationstillfället.

Marks kommun har genom beslut i kommunfullmäktige 1988 inrättat en särskild
naturvårdsfond. Beslutet har tillkommit som ett uttryck för kommunens intresse
att inför kommande generationer bevara en rik och mångformig natur och
förverkliga naturvårdsplanens intentioner.

Fonden skall enligt KF:s beslut användas till följande ändamål:

1. Förvärv av markområde som skall bli naturreservat enligt miljöbalkens
bestämmelser.

2. Intrångsersättningar enligt miljöbalkens bestämmelser om naturreservat.
3. Ersättning till naturvårdsavtal enligt jordabalkens bestämmelser.
4. Ersättning till förening eller enskild för naturvårdsåtgärd eller
skötselåtagande.

5. Stöd till kostnader för bildande, information och skötsel av kommunala
naturreservat, naturminnen och djur- eller växtskyddsområden.
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Fondens grundkapital är 1 500 000 kronor.
Förvärv och ersättningar enligt punkt 1-2 beslutas av kommunfullmäktige. Uttag
ur fonden till sådana förvärv och intrångsersättningar får ske med fondkapital
överstigande grundkapitalet och med disponibel avkastning.
Ersättning enligt punkterna 3-5 beslutas av kommunstyrelsen. Uttag ur fonden
till dessa åtgärder skall ske inom ramen för fondens disponibla
avkastningsmedel.

Fondens medel förvaltas av kommunledningskontoret och skall ingå i
kommunens samordnade medelsförvaltning. Fonden uppgår till 2 550 000 kr,
vilket betyder att det disponibla beloppet är 1 050 000 kr. Det finns därmed gott
om utrymme för de sökta åtgärderna.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-10-20.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 60 000 kronor ska tas
ut från Naturvårdsfonden för naturvårdsåtgärden att vaccinera de sista 20 friska
almarna som finns kvar i kommunen mot almsjuka 2022.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Jenny Pleym redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag.

Förslaget antas.

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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§86/2021 Dnr: ALLM M.2021.1519

Miljönämndens sammanträdesplan 2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att återremittera ärendet för att se över möjlighet till
fler sammanträden under året, vilket ger kortare handläggnings- och
beslutsprocesser.

Ärendet

Miljönämnden har att besluta om sammanträdestider för 2022 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.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden sammanträder under år 2022 enligt följande dagar:
3 februari
 31 mars
 12 maj – sammanträde förmiddag och planeringsmöte eftermiddag
 9 juni
 15 september
 8 november
 8 december

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att miljönämnden återremitterar ärendet för att se över
möjlighet till fler sammanträden under året, vilket ger kortare handläggnings-
och beslutsprocesser.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och
ordförandes förslag.

Ordförande ställer det två förslagen mot varandra och finner att miljönämnden
beslutar enligt ordförandes förslag om återremiss.

________________
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§87/2021 Dnr: ALLM M.2021.180

Redovisning av delegationsbeslut 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem till
handlingarna.

Inga avvikelser i rapporteringen har upptäckts av, för perioden valda granskare,
Eva Åberg Andersson (C) och Martin Arnell (KD).

Redovisning av delegationsbeslut:
Från 2021-09-02 till 2021-10-21 har följande beslut fattats på delegation:

Beslutsparagraf
nummer

Ärendebeskrivning ÄrendeNummer

516 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1024

517 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.994

518 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1188

519 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1199

520 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.726

521 Tillsyn enskilt avlopp MEA.2011.1307

522 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1179

523 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1201

524 Ny riskklassning - Letebogården DRIC.2021.1216

525 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.957

526 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.550

527 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.987

528 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1171

529
Ansökan - tillfälligt tillstånd för
servering i slutet sällskap-Agar Mat AB

SERVT.2021.1125

530 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.434

531 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1223

532 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1072

533 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.909

534 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1220

535 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.978

536 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1193

537 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.866

538 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.721

539 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.936

540 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.529

541 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1253

542 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1303

543 Remiss - detaljplan för Fritsla 5:34 NAT.2021.1105
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544
Remiss - Granskningsutställning av
detaljplan för Horred 9:7 etapp 1 

NAT.2021.1027

545 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1086

546 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.989

547 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1312

548 Anmälan - jordvärme HÄL.2021.1311

549 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.529

550 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1060

551 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1313

552 Anmälan- bergvärme HÄL.2021.1324

553
Klagomål - olja dunkar ev läckande
oljedunkar

MIL.2021.1214

554 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.781

555 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.780

556 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.779

557 Anmälan- bergvärme HÄL.2021.1332

558 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.712

559 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1055

560 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1331

561 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.618

562 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1116

563
Anmälan - registrering av
dricksvattenanläggning - Thai Tam

DRIC.2021.1425

564
Anmälan - registrering av
dricksvattenanläggning - Paulas
Islandshästar

DRIC.2021.1029

565
Anmälan - registrering av
dricksvattenanläggning - Paulas
Islandshästar

DRIC.2021.1029

566
Anmälan - registrering av
dricksvattenanläggning - Thai Tam

DRIC.2021.1425

567 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.770

568 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.951

569 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.951

570
Anmälan – registrering och klassning
av livsmedelsanläggning - Rydals
Herrgård

LIV.2021.1359

571
Anmälan – registrering och klassning
av livsmedelsanläggning - Rydals
Herrgård

LIV.2021.1359

572 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1353

573
Anmälan – registrering och klassning
av livsmedelsanläggning - Didinas
rumänsk mat

LIV.2021.1341



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
19

(25)
Miljönämnden
Datum: 2021-11-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

574
Anmälan – registrering och klassning
av livsmedelsanläggning - Didinas
rumänsk mat

LIV.2021.1341

575 Anmälan - jordvärme HÄL.2021.1433

576
Klagomål - skällande hundar,
Svalgränd, Rydal

HÄL.2021.1048

577 Begäran om cisternrapport MIL.2021.1234

578
Ansökan - tillstånd för schaktning inom
VSO, Hyssna Lockö 1:19>3

MIL.2021.930

579 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1107

580 Anmälan- Bergvärmepump HÄL.2021.1436

581 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1138

582 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.737

583
Ansökan - om tillstånd för
schaktningsarbete inom VSO (Älekulla
2:31 och 2:32)

MIL.2021.1172

584 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.801

585 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.833

586 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.590

587 Tillsyn enskilt avlopp 2020 MEA.2020.1496

588
Ansökan om schaktning inom Örby
VSO

MIL.2021.1438

589 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.785

590 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1120

591 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1139

592 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1142

593 Tillsyn enskilt avlopp 2020 MEA.2020.1375

594 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.480

595 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1128

596 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1070

597 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.813

598
Ansökan om schaktningstillstånd inom
VSO

MIL.2021.1426

599 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1124

600 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1119

601
Granskningsutställning av detaljplan
för Assberg 3:21 i Marks kommun

NAT.2021.1338

602 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1094

603 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.113

604 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1340

För kännedom har 11 ansökningar om kompostering av hushållsavfall
beviljats av teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst under perioden
september- oktober 2021.
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Beslutsgång

Ordförande frågar om några avvikelser har upptäckts av, för perioden valda
granskare, Eva Åberg Andersson (C) och Martin Arnell (KD).

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

________________
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§88/2021 Dnr: ALLM M.2021.181

Meddelanden 2021

Miljönämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns och läggs till handlingarna.

1. Beslut från Hovrätten om överklagat avgörande
2. Policy för inköp och upphandling
3. KF § 134/2021 Revidering av policy för inköp och upphandling
4. Sammanträdesplan 2022, beslutad av KF
5. KF § 131/2021 Sammanträdesplan för KF 2022
6. Beslut från Länsstyrelsen - Överklagande av beslut om avvisning av för sent
inkommen överklagan på fastighet i Marks kommun
7. KS 2021-280-8 Riktlinjer för inköp och upphandling
8. KS § 143/2021 Revidering av riktlinjer för inköp och upphandling
9. KS 2021-280-1 Revidering riktlinjer inköp och upphandling
10. Protokoll Ksau Uppföljning av internkontrollarbetet
11. KS § 156/2021 Delårsrapport 2021 för Marks kommun
12. Delårsrapport 2021 Marks kommun
13. KS § 164/ 2021 Förslag till antagande av målbild
14. Antagande av målbild för Kinna centrum 2030
15. Målbild Kinna centrum 2030
16. KS § 145/ 2021 Översyn av riktlinjer för kravverksamhet
17. KS 2021-358-2 Översyn av riktlinjer för kommunens kravverksamhet
18. Riktlinjer för kommunens kravverksamhet, beslutad
________________
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§89/2021 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.

• Måttlig påverkan utifrån Covid-19 inom förvaltningen och miljöenheten:

Successivt förbättrat läge utifrån bland annat hävda restriktioner i samhället
som undan för undan börjar möjliggöra övergång från skrivbordstillsyn till
fälttillsyn. Mycket uppskattat av medarbetarna! Förhoppning är att 2022 (om
inte pandemibakslag kommer) så ska vi kunna fungera mer "normalt" igen med
mer fälttillsyn i arbetet.

• Vissa områden såsom naturvård och avloppstillsyn har varit mindre påverkade

eftersom fältarbetet sker utomhus.

• Medarbetarnas mående och arbetssituation inom miljöenheten med ökad

personpåverkan; detta utifrån mer hemarbete och minskat tillsynsarbete ute. Nu
ser vi dock att det håller på att vända!
Successiv återkomst för medarbetarna till arbetsplatsen; dock fortsatt
distansarbete

• Vi lågprioriterar trängseltillsyn på serveringsställen utifrån länsstyrelsens

rekommendation.

• Goda effekter av pågående vaccinationsarbete & stabil relativt låg

smittspridning- hoppfullt läge!

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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§90/2021 Dnr: ALLM M.2020.977

Information

a) Förvaltningschefen informerar:

· Dialog pågår kring tidig involvering från miljö och förutsättningar för det i
detaljplanearbetet

· Fler bygglov än förhandsbesked (successiv ökning senaste veckorna)

· Fortfarande högt tryck på detaljplaner

· Destinationsutveckling – naturturism

· Bästa barnkommun – påverkar alla

· Bästa företagskommun
-Förenkla helt enklet
-Förbättrat företagsklimat (borås regionen)

b) Miljöchefen informerar:

· Pågående diskussioner om bygglovsprocessen genom dialog mellan
miljöenheten och byggenheten.

· Diskussioner pågår med Svenljunga och Bollebygds kommuner om
samverkan kring alkohol, tobak och receptfria läkemedel. Vi har behov av att
förstärka resurserna för att klara av arbetet  bättre. Frågan om
finansiering för detta behöver lösas.

· Tidig medverkan i detaljplanearbetet med ersättning för detta arbete är en
viktig fråga där vi verkar för att om möjligt vara klara med miljöenhetens
medverkan I detaljplanearbetet innan detaljplanearbetet nått fram till
samrådsläge för detaljplanen.

· Frågan om att ge möjlighet för tjänstepersoner från andra
Sjuhäradskommuner att genom vårt nya gemensamma samverkansavtal
kunna ta beslut för miljönämnden i Marks kommuns räkning. Detta kräver
ändrad och möjliggörande delegationsordning.

· Nya taxor till KF för beslut gällande miljöbalkstaxa, strålskyddstaxa,
sprängämnesprekursorer samt foder och animaliska biprodukter.

· Ny taxa för livsmedelskontroll (ärende vid dagens
miljönämndssammanträde).

c) Lägesrapporter:

· Viskadalsbanan, ombyggnation

· Avloppsärenden



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
24

(25)
Miljönämnden
Datum: 2021-11-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

· Samverkansavtal Sjuhäradsbygden

· Utredning om fördjupad samverkan mellan Sjuhäradsbygdens kommuner

d) Redovisning av kurser och möten:

· Håkan Andersson (S) har deltagit vid
- SKR:s presidiedagar
- Träff med kommunens revisorer - inget att anmärka.
- Sjuhäradspresidie - blickar framåt

- flera ledamöter från miljönämnden deltog under Sveriges Miljökommuners
konferens 6-7 okt. Redovisning sker på miljönämnden sammanträde 9
december.

________________



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
25

(25)
Miljönämnden
Datum: 2021-11-11

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§91/2021 Dnr: ALLM M.2020.980

Övriga frågor

Ann-Christine Asp (S) ställer fråga angående Xx Xxxxxx och livsmedelshygien i 
butiken.
Miljöchef Kennet Jonsson tar med sig frågan till livsmedelsteamet och 
återkommer med svar.

Peter Branshøj (M) tar upp fråga om tillsättande av styrgrupp för 
tillståndsärenden för att korta ned handläggningstiden och beslutsprocessen och 
därmed öka servicen till kommunens medborgare.

Ordförande svarar att frågan kommer att diskuteras i samband med översyn av 
antal sammanträden per år inom miljönämnden.

________________
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