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§92/2021 Dnr: ALLM M.2020.976

Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av
justerare

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner föredragningslistan med nedan angivna förändringar.

Dagens sammanträde

Följande ändring tillförs föredragningslistan:
Ärende nummer fyra "Åtgärd mot serveringstillstånd" utgår och "Val av
dataskyddsombud" tillförs ärendelistan.

Ordförande frågar om jäv.
Inget jäv föreligger.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Martin
Arnell (KD) att justera dagens protokoll.

Beslutsgång

Ordförande frågar om föredragningslistan kan antas med ovan angivna
förändringar om ingen är däremot och finner att så sker.

________________
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§93/2021 Dnr: ALLM M.2021.1247

Nämndplan 2022-2023 (Miljönämnden)

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att under 2022 se över riskanalysen som ligger till
grund för internkontrollplanen.
Miljönämnden beslutar att anta förändringar av följetal samt i text.
Miljönämnden beslutar att i övrigt anta nämndplanen för 2022–2032 samt den
tillhörande budgeten och riskanalysen.

Ärendet

Miljönämnden ska årligen ta fram en nämndplan som styrverktyg för nämndens
verksamhet. Nämndplanen beskriver hur nämnden avser att uppnå
kommunfullmäktiges uppdrag samt anger nämndens övergripande mål och
prioriteringar för verksamheten.

Beredning

Miljöenheten har arbetat fram ett förslag på nämndplan. Planen gäller för 2022-
2023 och underlaget utgörs av miljönämndens behovsutredning 2022–2024 och
fastställd budgetram för kommande period.
Förändringar från tidigare nämndplan omfattar främst en inarbetning av de nya
kommungemensamma målen, de reviderade grunduppdragen, samt en
uppdatering av avsnitt tre vad gäller prioriteringar och strategier.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-01.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden antar nämndplanen för 2022–2023 samt den tillhörande budgeten
och riskanalysen.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Martin Arnell (KD) föreslår att miljönämnden under 2022 ser över riskanalysen
som ligger till grund för internkontrollplanen.

Håkan Andersson (S) förslår att följande följetal utgår:
· Andel ”viktiga beslut och riktlinjer” (under punkt 2.0), som är

aktualitetsprövade och uppdaterade.
· Förvaltningschefen ska redovisa hur arbetet med att effektivisera

myndigheten/förvaltningen sker till exempel genom digitalisering och e-
tjänster.

· Ekonomiskt resultat ska inte överskrida den av kommunfullmäktige tilldelade
ekonomiska ramen. Utöver beslut med anledning av Covid-19 pandemin.

· Ta fram förslag till handlingsplan för arbetet med sanering av förorenade
områden.

· Miljönämnden ska anta Riktlinjer för alkoholservering.
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· Miljönämnden ska anta Riktlinjer för försäljning och tillsyn enligt
Tobakslagen.

Vidare föreslår Håkan Andersson (S) förändringar i texten som läses upp för och
diskuteras med miljönämnden.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut. Martin Arnells (KD) förslag,
Håkan Anderssons (S) förslag och förvaltningens förslag.

Beslutsgång 1
Ordförande frågar om miljönämnden kan anta Martin Arnells (KD förslag om att
se över riskanalys under 2022 och finner att så sker.

Beslutsgång 2
Ordförande frågar om miljönämnden kan anta Håkan Anderssons (S) förslag om
att ovan nämnda följetal utgår samt förändringar i nämndplanens text och finner
att så sker.

Beslutsgång 3
Till slut frågar ordförande om miljönämnden i övrigt kan anta nämndplan 2022-
2023 enligt förvaltningens förslag och finner att så sker

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________

Bilaga

Miljönämndens Nämndplan 2022-2023
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§94/2021 Dnr: ALLM M.2021.1693

Val av dataskyddsombud

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till
dataskyddsombud från den 1 januari 2022.
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunen ansluter sig till den
samverkan om dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund, med start den 1 januari 2022.

Ärendet

Varje personuppgiftsansvarig ska enligt EU:s dataskyddsförordning ha ett
dataskyddsombud.
Sedan GDPR trädde i kraft den 25 maj 2018 har Marks kommun
haft fyra utsedda dataskyddsombud. Kontinuitet i arbetet av dataskyddsfrågor är
av stor vikt för att kunna upprätthålla kvalitén i arbete. Det har därför utretts om
dataskyddsombud ska anlitas externt eller fortsatt ske internt i kommunen,
vilket har resulterat i att kommunen bör ingå i Boråsregionens organisation av
dataskyddsombud.
Dataskyddsombud måste inte vara en fysisk person utan kan också vara en
grupp eller en organisation, vilket uttryckligen anges av
Integritetsskyddsmyndigheten
som är tillsynsmyndighet vad gäller dataskydd. Inom gruppen eller
organisationen ska ansvaret vara tydliggjort och en person ska rapporteras som
kontaktperson till Integritetsskyddsmyndigheten.

Beredning

Ledningsgruppen vid kommunstyrelsens förvaltning gav den 25 maj 2021 i
uppdrag att utreda dataskyddsombudets möjliga placering hos Boråsregionen
från och med den 1 juli 2021. Efter samtal med dataskyddsombud på
Boråsregionen justerades tidsperspektivet till den 1 januari 2022.
Hos Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund finns två personer som arbetar
som dataskyddsombud för övriga kommuner i Sjuhärad.
Förslag finns om att kommunen ska ansluta sig till den samverkan om
dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund,
vilket är tänkt att gälla från och med den 1 januari 2022. Kommunstyrelsen
fattar beslut i ärendet den 15 december 2021. Beslutet innebär att en av
dataskyddsombuden vid Boråsregionen kommer vara kontaktperson för Marks
kommunkoncern, men båda kommer att agera som dataskyddsombud för Marks
kommunkoncern.
Varje personuppgiftsansvarig ska utse ett dataskyddsombud för sin organisation.
Enligt kommunens riktlinjer för personuppgiftshantering ska vid valet av
dataskyddsombud samordning ske inom kommunen.
När dataskyddsombud har utsetts ansvarar personuppgiftsansvarig för att
anmäla till Integritetsskyddsmyndigheten vem som utsetts till dataskyddsombud
och kontaktuppgifterna till denne.
Barnperspektivet
Uppgifter om barn är särskilt skyddsvärda eftersom barn kan ha svårare att
förutse riskerna med att lämna ifrån sig uppgifter och att förstå vilken rätt till
skydd för sina uppgifter som de har. Arbetet med att övervaka kommunens
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efterlevnad av dataskyddslagstiftningen samt att även informera och ge råd till

personuppgiftsansvarig, har därigenom extra stor betydelse för barn och unga.
Beslut om att utse dataskyddsombud är därför av vikt ur ett barnperspektiv.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-06.

Förvaltningens förslag till beslut

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund utses till dataskyddsombud från den
1 januari 2022.
Beslutet gäller under förutsättning av att kommunen ansluter sig till den
samverkan om dataskyddsombud som finns hos Boråsregionen Sjuhärads
kommunalförbund, med start den 1 januari 2022.

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

Anmälan till Integritetsskyddsmyndigheten

________________
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§95/2021 Dnr: MIL.2020.2008

Föreläggande om åtgärder, efterbehandling och städning på grund av
tippning av schaktmassor för utfyllnad Gäddhult 1:8

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att förelägga David Lundberg, 19820204-4932, med
stöd av 26 kap 9 § miljöbalken, att senast den 31 juli 2022 ha genomfört
nedanstående åtgärder, på skogsbilväg och inom respektive område redovisade
på karta inlämnad till miljönämnden 2021-11-19:

Bortforsling av asfalt från skogsbilväg
Utlagd asfalt på skogsbilväg skall avlägsnas. Detta eftersom användningen av
asfalt på detta sätt bedöms bryta mot de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalkens 2 kapitel. Att asfalten av kostnadsskäl valts för utfyllnad av en
vägkropp förändrar inte bedömningen om att användningen är olämplig och fel.

Västra området
Området i anslutning till maskinhall skall städas från utrustning, bråte och
föremål som inte behövs för skogsbruket. De maskiner och övrig utrustning
som behövs för skogsbruket bör företrädesvis förvaras inom de byggnader som
uppförts för detta ändamål.

Centrala området
Området får användas för virkes- och vedupplag. I övrigt skall området städas
på all utrustning och föremål som inte har med skogsbruket att göra. Vid
perioder då skogsbruksverksamhet inte bedrivs på platsen skall ytan vara fri
från utrustning och maskiner. Vändplan eller vändslinga för lastbilar kan
anläggas inom detta område.

Östra området
Hela området skall städas från all utrustning och föremål som inte har med
skogsbruket att göra. Vid perioder då skogsbruk inte bedrivs på platsen skall
ytan vara fri från upplag, utrustning och maskiner. Området får endast
användas för det upplag som behövs för skogsbruket. I första hand bör
området utanför strandskydd komma i fråga.
Anlagda slänter i östra området skall göras flackare och efterlikna den
ursprungliga marklutningen på platsen utan branta slänter. Den plana ytan skall
minskas för att återskapa en mer naturlig miljö, och nytt släntkrön skall
anläggas i enlighet med röd markeringslinje på karta inlämnad 2021-11-19.
Fyllnadsytor skall täckas med ett lager av lämpligt material, som jord eller
morän, för att underlätta för vegetation att etablera sig.

Uppföljning och åtgärder - borttransport och avsättning av finmaterial
Fortlöpande uppsikt skall hållas på i vilken omfattning borttransport av
finmaterial sker från utfyllnaden, från alla delområde. Särskild uppmärksamhet
skall läggas på avrinning från ej beväxta områden samt på det utläckage som
sker under utfyllnaden. Erforderliga åtgärder skall vidtas för att minimera
borttransporten av finmaterial. Vägdiket vid väg 503 skall vid behov
rensas/grävas ur.

Avgift
Vidare beslutas att ta ut avgift för den tillsyn miljönämnden bedrivit för

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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perioden från 2021-03-03 och fram till datum för detta beslut. Enligt den av
kommunfullmäktige beslutade taxan debiteras 1 100 kronor per nedlagd
tillsynstimme.
Tidkort bifogas med detta beslut. Faktura skickas separat.

Ärendet

Miljöenheten fick i december 2020 information om en missfärgad bäck och fann
vid utredning att orsaken var de omfattande utfyllnadsarbeten som pågick på
fastigheten Gäddhult 1:8. I delegationsbeslut 2021-03-02 har miljöenheten
meddelat verksamhetsutövaren förbud mot att ta emot ytterligare
överskottsmassor och krävt undersökningar av verksamhetens miljöpåverkan
samt redovisning av åtgärder. Beslut behövs nu för att fastställa kvarstående
åtgärder och för att ta ut avgift för miljönämndens tillsyn.

Beredning

I delegationsbeslut § 146/2021-03-02 ställdes i korthet krav om att:
- redovisa förslag på provtagningsprogram
- genomföra undersökningar av stabilitet
- redovisa förslag på hur området skall efterbehandlas, städas och återställas.
Efter skrivelse med påminnelse från miljöenheten daterad 2021-06-16 inkom
Verksamhetsutövaren i september 2021 med en redovisning
bestående av två rapporter:
-Miljöteknisk markundersökning daterad 2021-09-06
-Verksamhetsplan daterad 2021-09-07
Miljöenheten har 2021-11-02 har upprättat en skrivelse med motivering och
förslag till beslut. Skrivelsen överlämnades för kommunicering till
verksamhetsutövaren vid möte samma dag. Förslaget har även översänts till
fastighetsägaren.
Verksamhetsutövaren har 2021-11-19 inkommit med skrivelse undertecknad
2021-11-17. I skrivelsen framförs synpunkter och invändningar på
kommunicerat beslutsförslag samt önskemål om några ändringar. Till skrivelsen
har karta bifogats med nytt redovisat förslag på hur släntning kommer ske i
östra området.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden förelägger David Lundberg, 19820204-4932, med stöd av 26 kap
9 § miljöbalken, att senast den 31 juli 2022 ha genomfört nedanstående
åtgärder, på skogsbilväg och inom respektive område redovisade på karta
inlämnad till miljönämnden 2021-11-19:
Bortforsling av asfalt från skogsbilväg
Utlagd asfalt på skogsbilväg skall avlägsnas. Detta eftersom användningen av
asfalt på detta sätt bedöms bryta mot de allmänna hänsynsreglerna i
miljöbalkens 2 kapitel. Att asfalten av kostnadsskäl valts för utfyllnad av en
vägkropp förändrar inte bedömningen om att användningen är olämplig och fel.
Västra området
Området i anslutning till maskinhall skall städas från utrustning, bråte och
föremål som inte behövs för skogsbruket. De maskiner och övrig utrustning som
behövs för skogsbruket bör företrädesvis förvaras inom de byggnader som
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uppförts för detta ändamål.
Centrala området
Området får användas för virkes- och vedupplag. I övrigt skall området städas
på all utrustning och föremål som inte har med skogsbruket att göra. Vid
perioder då skogsbruksverksamhet inte bedrivs på platsen skall ytan vara fri från
utrustning och maskiner. Vändplan eller vändslinga för lastbilar kan anläggas
inom detta område.
Östra området
Hela området skall städas från all utrustning och föremål som inte har med
skogsbruket att göra. Vid perioder då skogsbruk inte bedrivs på platsen skall
ytan vara fri från upplag, utrustning och maskiner. Området får endast användas
för det upplag som behövs för skogsbruket. I första hand bör området utanför
strandskydd komma i fråga.
Anlagda slänter i östra området skall göras flackare och efterlikna den
ursprungliga marklutningen på platsen utan branta slänter. Den plana ytan skall
minskas för att återskapa en mer naturlig miljö, och nytt släntkrön skall
anläggas i enlighet med röd markeringslinje på karta inlämnad 2021-11-19.
Fyllnadsytor skall täckas med ett lager av lämpligt material, som jord eller
morän, för att underlätta för vegetation att etablera sig.
Uppföljning och åtgärder - borttransport och avsättning av finmaterial
Fortlöpande uppsikt skall hållas på i vilken omfattning borttransport av
finmaterial sker från utfyllnaden, från alla delområde. Särskild uppmärksamhet
skall läggas på avrinning från ej beväxta områden samt på det utläckage som
sker under utfyllnaden. Erforderliga åtgärder skall vidtas för att minimera
borttransporten av finmaterial. Vägdiket vid väg 503 skall vid behov
rensas/grävas ur.
Avgift
Vidare beslutas att ta ut avgift för den tillsyn miljönämnden bedrivit för perioden
från 2021-03-03 och fram till datum för detta beslut. Enligt den av
kommunfullmäktige beslutade taxan debiteras 1 100 kronor per nedlagd
tillsynstimme.
Tidkort bifogas med detta beslut. Faktura skickas separat.

Dagens sammanträde

Miljöinspektör Anders Bruce redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Verksamhetsutövaren och fastighetsägare.

________________
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§96/2021 Dnr: NAT.2021.1447

Remiss - Detaljplan Skene 33:1, samråd

Miljönämndens beslut

Miljönämnden ställer sig positiv till föreslagen detaljplan, men anser att
dagvatten behöver fördröjas och renas. Sanering av hälsofarliga ämnen i
byggnader behöver ske vid ombyggnation. Det behöver också säkerställas att
solskydd finns på skolgården.

Ärendet

Syftet med ny detaljplan för Skene 33:1 m.fl. är att möjliggöra en utbyggnad av
Ängskolan. Detaljplanen innebär en ny- och tillbyggnad av befintlig skola för
årskurs F 4-9. Syftet är även att i samband med utbyggnad skydda befintliga
kulturmiljövärden.
Detaljplanen föreslår även åtgärder för att öka trafiksäkerheten för skolelever
utmed Gästgivaregatan. Delar av Gästgivaregatan stängs för genomfart för att
minska trafiken och risken för konflikt mellan motorfordon och oskyddade
trafikanter. Detaljplanen innebär att befintligt ändamål behålls och offentlig
service byggs ut i centrala Skene.
Detaljplanen är förenlig med Översiktsplan för Marks kommun och den
fördjupade översiktsplanen för Kinna, Skene, Örby. Detaljplanen innebär inte en
betydande miljöpåverkan.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-01.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden ställer sig positiv till föreslagen detaljplan, men anser att
dagvatten behöver fördröjas och renas. Sanering av hälsofarliga ämnen i
byggnader behöver ske vid ombyggnation. Det behöver också säkerställas att
solskydd finns på skolgården.

Dagens sammanträde

Miljöinspektör Svante Brandin redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Samhällsutvecklingsenheten

________________
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§97/2021 Dnr: NAT.2021.1705

Uppdatering och nytryck av skriften Guide till naturen

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen, att uppdatera och trycka
en ny upplaga av skriften Guide till naturen.

Ärendet

I slutet på 1990-talet trycktes skriften Guide till naturen, en skrift som beskriver
och visar vägen till de bästa naturutflyktsmål som Mark kan erbjuda samt
information om vandringsleder i Marks kommun. Skriften uppdaterades och gick
i nytryck 2009. Den var länge populär både bland kommunens invånare och
besökare från när och fjärran.
Guide till naturen var länge den mest efterfrågade skriften hos
turistinformationen.
Den tryckta upplagan tog slut för något år sedan. Diskussioner om uppdatering
och nytryck har förts i olika sammanhang under ett par års tid. Sedan trycket
2009 har vissa ”utflyktsmål” tillkommit och andra bör plockas bort.
Kommunstyrelsen bör ha det övergripande ansvaret för uppdatering och nytryck
av skriften. Att medborgare hittar ut till kommunens ”smultronställen” gagnar
friskvård och folkhälsa. Besöksnäringen och naturturism är en viktig
näringsverksamhet.
Miljönämnden ser också ett värde av skriften och kan via kommunbiologer ge
information om vad som bör redigeras, tillföras och tas bort. Rent grafiskt
arbete, tryck av skriften samt finansiering av densamma ligger utanför
miljönämndens kompetens och uppdrag.

Ärendets behandling

Håkan Anderssons (S) skrivelse, daterad 2021-11-30.

Förslag till beslut

Miljönämnden beslutar föreslå kommunstyrelsen, att uppdatera och trycka en ny
upplaga av skriften Guide till naturen.

Dagens sammanträde

Håkan Andersson (S) redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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§98/2021 Dnr: MIL.2021.1101

Klagomål - dumpning av massor och asfalt

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att ge Jimmy Lif med pers.nr 19530608-4814 uppskov
för att inkomma med de handlingar som krävs i föreläggandet med dnr MN §
67 daterat 2021-09-16.
Nytt datum för att inkomma med begärda handlingar är 2022-02-04.

Ärendet

Klagomål på att verksamhetsutövare Jimmy Lif fyllt ut med massor på fastighet
Backäckra 1:29.
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
en vändplats är tänkt att ut om arbetet färdigställs. Ärendet är en fortsättning
på ett klagomål som startade år 2019.

Beredning

2021-09-16 förelade miljönämnden verksamhetsutövaren vid vite att senast den
1 december 2021 inkomma med en plan över hur vändplatsen ska se ut samt en
provtagningsplan på massorna som lagts ut på fastigheten.
2021-11-03 meddelade verksamhetsutövaren via mejl att han tagit emot
nämndens beslut.
2021-12-01 var sista dagen för verksamhetsutövaren att inkomma med begärda
handlingar, ingen skrivelse hade inkommit.
2021-12-02 kontaktade miljöenheten verksamhetsutövaren och efterfrågade
begärda handlingar samt informerade om att nästa steg i handläggningen var att
döma ut ett vite på 25 000kr.
2021-12-03 meddelade verksamhetsutövaren att han på grund av personliga
skäl inte haft möjlighet att uppfylla kraven i föreläggandet. Därför efterfrågade
han mer tid från miljönämnden. Enligt honom själv bör han klar att uppfylla
kraven till slutet av januari nästa år.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-03.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att ge Jimmy Lif med pers.nr 19530608-4814 uppskov
för att inkomma med de handlingar som krävs i föreläggandet med dnr MN § 67
daterat 2021-09-16.
Nytt datum för att inkomma med begärda handlingar är 2022-02-04.

Dagens sammanträde

Miljöinspektör Pelle Thorsson redogör för ärendet.

gusa002
Blyertspenna

gusa002
Blyertspenna
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Beslutsgång

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

Expedieras till

Verksamhetsutövare

________________
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§99/2021 Dnr: ALLM M.2021.1519

Miljönämndens sammanträdesplan 2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att sammanträden under år 2022 sker på följande
dagar:
· 3 februari
· 31 mars
· 28 april
· 12 maj – sammanträde förmiddag och planeringsmöte (budget)eftermiddag
· 9 juni
· 15 september
· 11 oktober
· 8 november
· 8 december

Protokollsanteckning
Martin Arnell (KD) påpekar att det finns behov av att täcka upp med fler möten
under perioderna juni-september samt december-februari.

Ärendet

Miljönämnden har att besluta om sammanträdestider för 2022.
Miljönämnden sammanträder vid nio tillfällen under 2022 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.
Ärendet behandlades på miljönämnden 2021-11-11, § 86.
Miljönämnden beslutade att återremittera ärendet för att se över möjlighet till
fler sammanträden under året, vilket ger kortare handläggnings- och
beslutsprocesser.
Miljöenheten har tagit fram ett nytt förslag till sammanträdesplan 2022 som
inkluderar två extra sammanträden under året.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-12-01.
MN §86, 2021-11-11.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden sammanträder under år 2022 enligt följande dagar:
· 3 februari
· 31 mars
· 28 april
· 12 maj – sammanträde förmiddag och planeringsmöte (budget)eftermiddag
· 9 juni
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· 15 september
· 11 oktober
· 8 november
· 8 december

Dagens sammanträde

Nämndsekreterare Gunilla Sandqvist redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Protokollsanteckning
Martin Arnell (KD) påpekar att det finns behov av att täcka upp med fler möten
under perioderna juni-september samt december- februari.

________________
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§100/2021 Dnr: ALLM M.2021.1704

Val av granskare av miljönämndens delegationsbeslut 2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden utser följande ledamöter:

Jan Karlsson (L) och Mikael Ljunggren (KD) för perioden januari-juni 2022.

Anders Lundqvist (S) och Robin Selvaag (M) för perioden juli-december 2022.

Ärendet

Miljönämnden utför årligen en regelbunden stickprovskontroll av fattade
delegationsbeslut som del i internkontrollarbetet. Granskningen syftar
till att säkerställa att besluten är tydliga och korrekta, har en förståelig
motivering, samt har referens till och stöd i aktuellt lagrum. Kontrollen
utförs av två nämndledamöter, en från majoriteten och en från
oppositionen, som utses genom beslut i miljönämnden. Val av
delegationsgranskare sker två gånger per år; en gång i december för
perioden januari-juni, samt en gång i juni för perioden juli-december.

Dagens sammanträde

Ordföranden, Håkan Andersson (S), redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ordförande föreslår att Jan Karlsson (L) och Mikael Ljunggren (KD) utses till
delegationsbeslutsgranskare för perioden januari-juni 2022 samt att Anders
Lundqvist (S) och Robin Selvaag (M) utses till delegationsbeslutsgranskare för
perioden juli- december 2022.

Beslutsgång

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



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
18

(24)
Miljönämnden
Datum: 2021-12-09

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§101/2021 Dnr: ALLM M.2021.180

Redovisning av delegationsbeslut 2021

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem till
handlingarna.

Martin Arnell (KD) har granskat tillsyn av strandbad samt ett avloppsärende
och har inget att anmärka på.

Redovisning av delegationsbeslut:

Från 2021-10-22 till 2021-12-02 har följande beslut fattats på delegation:

Beslutspara
grafnummer

Ärendebeskrivning
Ärende
Nummer

605 Anmälan - nytt kylaggregat MIL.2021.1468

606 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1422

607 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1143

608 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1140

609
Ansökan om tillstånd för schaktningsarbeten inom Örby
VSO (Örby 6:99)

MIL.2021.1488

610 Anmälan - installation bergvärmepump  HÄL.2021.1486

611 Anmälan - bergvärme  HÄL.2021.1457

612 Anmälan - ändring av befintlig avloppsanläggning MEA.2021.1032

613
Ansökan - tillstånd för schaktning inom VSO, Hyssna
Lockö 1:19>3

MIL.2021.930

614
Ansökan - stadigvarande tillstånd för försäljning av
tobaksprodukter - Fritsla Livs

ATL.2021.755

615
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning

LIV.2021.1443

616
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning

LIV.2021.1443

617 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1553

618 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1129

619
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Marks Orienthus

LIV.2021.1521

620
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Marks Orienthus

LIV.2021.1521

621 Tillsyn enskilt avlopp 2016  MEA.2016.360

622 Tillsyn enskilt avlopp 2018  MEA.2018.1487

623 Tillsyn enskilt avlopp 2017  MEA.2017.1268

624 Tillsyn enskilt avlopp 2015  MEA.2015.264

625 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.895

626 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1381
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627 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.615

628 Grävning i förorenad mark Skene-Kinna tätort MIL.2021.1494

629 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1305

630 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.2052

631 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.2053

632 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.418

633 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1074

634 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1178

635 Anmälan - ändring av enskild avloppsanläggning MEA.2021.1299

636
Anmälan - registrering av dricksvattenanläggning - Thai
Tam

DRIC.2021.1425

637
Anmälan - registrering av dricksvattenanläggning - Thai
Tam

DRIC.2021.1425

638 Tillsyn enskilt avlopp 2015  MEA.2014.1380

639 Planerad tillsyn  2021- Stora Öresjöns Strandbad HÄL.2021.1376

640 Planerad tillsyn 2021- Strandsjöns Strandbad HÄL.2021.1578

641 Planerad tillsyn 2021- Öxasjöns strandbad HÄL.2021.1582

642 Planerad tillsyn 2021- Furusjöns Strandbad HÄL.2021.1580

643 Planerad tillsyn 2021- Hedgärdesjöns strandbad HÄL.2021.1577

644 Planerad tillsyn 2021- Lilla Hålsjöns strandbad HÄL.2021.1576

645 Planerad tillsyn 2021- Lilla Horredssjöns strandbad HÄL.2021.1583

646 Planerad tillsyn 2021- Hanatorps strandbad HÄL.2021.1571

647 Planerad tillsyn 2021- Flohults Strandbad HÄL.2021.1573

648 Planerad tillsyn 2021- Lygnerns Strandbad HÄL.2021.1575

649 Planerad tillsyn 2021- Mo strand strandbad HÄL.2021.1581

650 Planerad tillsyn 2021- Stora Navsjön strandbad HÄL.2021.1584

651 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.941

652 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.942

653 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1090

654 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1915

655 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1084

656 Tillsyn enskilt avlopp 2020 MEA.2020.1774

657 Tillsyn enskilt avlopp 2020 MEA.2020.1611

658 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1076

659 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.954

660 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.890

661
Ansökan - om "allmänt" schaktningstillstånd inom
Risängs VSO, Marks golfklubb

MIL.2021.1445

662
Anmälan om schaktning för nya tee-ytor inom Risängs
VSO, Marks Golfklubb

MIL.2021.1559

663
Ansökan om anläggning av bunker inom Risängs VSO,
Marks Golfklubb

MIL.2021.1567

664 Anmälan - bergvärmepump  HÄL.2021.1623

665 Anmälan - bergvärmepump HÄL.2021.1625

666 Klagomål - olägenhetsanmälan rök-/brandlukt i lägenhet  HÄL.2021.1427
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667 Klagomål - om låg värme på varmvatten HÄL.2021.1523

668 Klagomål - mögellukt i lägenhet HÄL.2021.1077

669 Anmälan - bergvärmepump HÄL.2021.1646

670 Klagomål - röklukt i lägenhet HÄL.2021.172

671 Klagomål - på varm lägenhet HÄL.2020.1622

672 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1273

673 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1192

674
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Direkten Fritsla

LIV.2021.1651

675
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Direkten Fritsla

LIV.2021.1651

676 Klagomål - fukt/mögel och varm lägenhet HÄL.2021.736

677 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.91

678 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1260

679 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1282

680 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1269

681 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.101

682 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.95

683
Ansökan - stadigvarande tillstånd för försäljning av
tobaksprodukter-Go Banana

ATL.2021.1071

684 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1347

685 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1657

686 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.113

687 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1388

688 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1370

689 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1405

690 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1200

691 Anmälan - bergvärmepump HÄL.2021.1688

692 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1446

693 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1112

694 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.944

695 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1310

696 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1102

697 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1300

698 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1451

699 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1266

700 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1254

701 Anmälan - om återvinning av icke farligt avfall MIL.2021.1480

702 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1294

703 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1279

704 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1265

705 Anmälan - Bergvärme HÄL.2021.1695

706 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1287

707 Anmälan - bergvärme HÄL.2021.1702
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708 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1372

709 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1382

710 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1271

711 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1366

För kännedom har 8 ansökningar om kompostering av hushållsavfall
beviljats av teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst under perioden
november 2021.

Beslutsgång
Ordförande frågar om några avvikelser har upptäckts av, för perioden vald
granskare, Martin Arnell (KD).

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

________________
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§102/2021 Dnr: ALLM M.2021.181

Redovisning av meddelanden 2021

Miljönämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns och läggs till handlingarna.

1. Protokollsutdrag från Kommunfullmäktige sammanträde den 2021-10-21 -
Delårsrapport 2021 för Marks kommun

2. Rapport Huvudstudie Rydal 2_11 och Generatorn 1

3. Vänersborgs TR M 916-21 Dom 2021-11-19

4. Vänersborgs TR M 917-21 Dom 2021-11-19

________________
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§103/2021 Dnr: ALLM M.2021.448

Information om situationen angående Covid-19

Miljönämndens beslut

Miljönämnden noterar informationen.

Ärendet

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för senast nytt kring Covid-19 pandemin

På grund av ökad smitta i samhället har kommundirektören 7 december 2021
beslutat om åtgärder för att skapa en hållbar organisation även under pandemin.

• Marks kommuns medarbetare ska i första hand arbeta på distans om
arbetsuppgifterna tillåter det
Detta gäller till och med den 10 januari 2022.
• Marks kommun avråder från fysiska möten och samlingar med medarbetare
överstigande 20
personer. Detta för att förhindra trängsel och större folksamlingar enligt
Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Avrådan gäller i första hand till och
med den 10 januari 2022.
• Marks kommun får generellt sett inte kräva att enskild medarbetare visar upp
vaccinationsbevis och reglerna om vaccinationsbevis är inte tillämpliga vid
sammankomster med medarbetare inom kommunen. Därför ska
sammankomster med medarbetare i sin helhet följa nationella restriktioner
för ovaccinerade om att hålla avstånd. Ovaccinerade bör fortsätta vara försiktiga.
• Det kan komma fler rekommendationer från Folkhälsomyndigheten vilket
innebär att varje verksamhet ska beakta detta i fall större arrangemang planeras
under första kvartalet 2022.
• Som tidigare uppmärksammas alla att vara uppmärksamma på symptom och
stanna hemma vid symptom. Folkhälsomyndigheten har tidigare rekommenderat
att vaccinerade återigen ska testa sig för covid-19 vid symptom.

________________
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§104/2021 Dnr: ALLM M.2020.977

Information

a) Förvaltningschefen informerar:

· Livsmedelstaxan – info från KSAU
· Fortsatt mycket bygglov och förhandsbesked
· Local Context – samarbete med Chalmers mastersprogram "hållbar

arkitektur"
· Bästa barnkommun – påverkar alla.
· Bästa företagskommun
· Förenkla helt enkelt
· Förbättrat företagsklimat (borås regionen)
· Kommunikation, information och återkoppling
· Avvikelser

b) Miljöchefen informerar:

· Avloppsärenden - lägesrapporter.
· Fortsatt pågående dialog om möjlig kommande samverkan mellan Mark,

Svenljunga och Bollebygds kommuner gällande Alkohol,Tobak och Receptfria 
läkemedel. Vi är alla  positiva till samverkan mellan våra kommuner.

· Utredning om fördjupad samverkan mellan Sjuhäradsbygdens kommuner?
· Påbörjad verksamhetsutveckling med översyn av avloppsteamets arbete.

Mål är dels bättre nöjdhet och förbättrad arbetsmiljö för medarbetarna och
dels mer effekt av vårt arbete. Omvärldsbevakning och benchmarking med
andra kommuner blir viktigt I utvecklingsarbetet.

· Miljöbalkstaxan och fortsättning med praktisk avgiftshantering.
· Livsmedelstaxan på väg till KS.
· Utbildning för MN gällande alkohol, tobak och receptfria läkemedel undersöks.

c) Naturvårdsteamet informerar:

· Trädpolicy - Det behövs kommunövergipande riktlinjer eller en policy .
Frågan kommer att diksuteras på fyrpresidemöte under 2022.
Naturvårdsteamet kommer att närvara och informera.

· Information om pågående trädprojekt.
· Presentation av förslag på nya naturreservat.

d) Presentation från Sveriges Miljökommuner 6-7 okotber 2022:

Ragnar Nilsson (C), Ann-Christine Asp (S), Agnetha Rodén (S) och Mikael
Ljunggren (SD) redogör från föreläsning omhållbar vattenförsörjning samt vad
de fick ta del av under de två dagarna
________________
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