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§15/2022 Dnr: ALLM M.2022.348

Behovsutredning 2023-2025

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att anta behovsutredningen 2023–2025 i enlighet med
upprättat förslag.

Ärendet

Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) ska det finnas en utredning om
tillsynsbehovet för miljönämndens hela ansvarsområde enligt miljöbalken som
sträcker sig minst tre år framåt i tiden som anger vilka personalresurser som
krävs för att fullgöra kommunens tillsynsansvar. Liknande tankar finns i
Livsmedelslagen som säger att ansvarig nämnd ska redovisa hur mycket
resurser som behövs för kontrollen. För övriga delar av miljönämndens
ansvarsområde saknas krav på behovsutredning i lagstiftningen. Miljönämnden
väljer dock att ta med samtliga verksamhetsområden i behovsutredningen för
att tydligt visa på det samlade behovet och de resurser som behövs för att
tillgodose detta.
Behovsutredningen ska ses över vid behov och minst en gång varje år och ska
beslutas av ansvarig politisk nämnd i respektive kommun.

Beredning

Miljöenheten har arbetat fram ett förslag på behovsutredning. Utredningen avser
perioden 2023–2025 och bedömningen av resursbehovet baseras på föregående
behovsutredning, omvärldsbevakning, pågående verksamhet och den erfarenhet
och kunskap som finns hos nämnden och på förvaltningen om de lokala
Förhållandena.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2021-03-24.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden antar behovsutredningen 2023–2025 i enlighet med upprättat
förslag.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.

Beslutsgång

Ordförande frågar om miljönämnden kan besluta enligt förvaltningens förslag till
beslut och finner att så sker.
________________
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§16/2022 Dnr: ALLM M.2022.200

Remiss - Policy och riktlinjer för jordbruksmark

Miljönämndens beslut

Miljönämnden ställer sig positiv till framtagen policy och riktlinjer med vissa
önskemål om förtydliganden och definitioner av viktiga begrepp innan
antagande.

Ärendet

Policyn har tagits fram för att visa på hur kommunen ser på betydelsen av
jordbruksmark. Riktlinjer föreslås också för att underlätta samhällsplanering och
bygglovsprövning. Efter remissbehandling ska policyn och riktlinjerna antas av
Kommunfullmäktige.

Beredning

En underlagsrapport tags fram på uppdrag av kommunstyrelsen för att få en bild
av jordbruksmarken och dess värden i kommunen. Efter detta gavs uppdraget
att ta fram aktuell policy med riktlinjer.
Remissen består av fyra dokument:
1. Policy för exploatering av jordbruksmark
2. Riktlinjer för exploatering av jordbruksmark
3. Bilaga 1 - Underliggande resonemang
4. Bilaga 2 - Juridisk sammanställning

Övervägande
Policyn med riktlinjer är ett efterlängtat ställningstagande för att underlätta
beslut kring exploatering av jordbruksmark. En stor vinst med policyn är också
att det blir tydligare mot sökande om dokumenten blir politiskt antagna. Vid ett
flertal ärenden där bygglov har getts på jordbruksmark har de vid överklagande
återförvisats av Länsstyrelsen tillbaks till kommunen. Återförvisningarna har
skett eftersom besluten inte har beaktat miljöbalkens bestämmelser om
jordbruksmark. Då policyn ligger i linje med miljöbalkens
hushållningsbestämmelser om jordbruksmark borde detta leda till beslut som
också håller vid en överprövning.
I policydokumentet anges att med jordbruksmark avses både åker- och
ängsmark. Det borde läggas till att även betesmark omfattas av
jordbruksmarks bestämmelserna enligt miljöbalken. I dokumentet
"underliggande
resonemang" anges istället att jordbruksmark omfattar både åkermark och
betesmark.
I riktlinjerna skulle man kunna använda sig av jordbruksverkets blockdatabas för
att få ytterligare vägledning om marken ska räknas som brukningsvärd
jordbruksmark. För sökanden av exploatering på jordbruksmark hade det varit
bra att ta fram konkreta exempel på olika utfall.
I riktlinjerna anges i sista stycket att "Vid varje etablering bör dessa möjligheter
till kompensation undersökas. ". Det är en mycket god tanke, men också viktigt
att fastställa att en kompensationsåtgärd inte blir skälet att släppa fram
exploatering på brukningsvärd jordbruksmark.
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Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden ställer sig positiv till framtagen policy med riktlinjer med vissa
önskemål om förtydliganden innan antagande.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Håkan Andersson (S) yrkar bilfall till förvaltningens förslag.

Anna Stjernström (MP) föreslår följande skrivning: Miljönämnden ställer sig
positiv till framtagen policy och riktlinjer med vissa
önskemål om förtydliganden och definitioner av viktiga begrepp innan
antagande.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut dels Håkan Anderssons (S)
förslag, tillika förvaltningens förslag, och Anna Stjernströms (MP) förslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att miljönämnden beslutar
enligt Anna Stjernströms (MP) förslag.

Expedieras till

Samhällsutvecklingsenheten, sue@mark.se

________________

mailto:sue@mark.se
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§17/2022 Dnr: MIL.2021.1101

Klagomål - dumpning av massor och asfalt

Miljönämndens beslut
Miljönämnden beslutar att ge Xxxxx Xxx med pers.nr xxxxxxxx-xxxx 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 2022-06-04.
Miljönämnden uppmanar Xxxxx Xxx att snarast anlita en konsult eller 
motsvarande som kan utföra provtagningsplan och hjälpa till vid framtagandet 
av situationsplanen.

Ärendet

Klagomål på att Xxxxx Xxx 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 Xxxxx Xxx 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.
2021-12-03 meddelade Xxxxx Xxx att han på grund av sjukdom inte haft 
möjlighet att uppfylla kraven i föreläggandet. Därför efterfrågade han mer tid 
från miljönämnden. Enligt honom själv bör han vara frisk igen till slutet av 
januari nästa år.
2021-12-09 beviljade miljönämnden Xxxxx Xxxx begäran om förlängd tid för att 
inkomma med begärda handlingar. Nytt datum för att inkomma med 
handlingarna var 2022-02-04.
2022-02-01 inkom Xxxxx Xxx igen med begära om uppskov på grund av sitt 
sjukdomstillstånd. På begäran från miljöinspektör inkom han också med ett 
utlåtande från läkare som bekräftade tillståndet.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-03-23.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden beslutar att ge Xxxxx Xxx med pers.nr xxxxxxxx-xxxx 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 
2022-06-04.
Miljönämnden uppmanar Xxxxx Xxx att ta kontakt med en konsult eller 
motsvarande som kan utföra provtagningsplan och hjälpa till vid framtagandet av 
situationsplanen.
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Dagens sammanträde
Miljöinspektör Pelle Thorsson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut
Peter Branshøj (M) med bifall från Mikael Ljunggren (SD) och Anna Stjernström 
(MP) föreslår en skarpare skrivning med ett tillägg om att snarast anlita en 
konsult.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och 
Peter Branshøjs (M) förslag och ställer dem mot varandra och finner att 
miljönämnden beslutar enligt Peter Branshøjs (M) förslag.

Expedieras till
Xxxxx Xxx
________________
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§18/2022 Dnr: MIL.2022.149

Anmälan - om återvinning av icke-farligt avfall för anläggningsändamål

Miljönämndens beslut

Miljönämnden noterar informationen.

Ärendet

Miljöinspektör Anders Bruce informerar miljönämnden om ärenden som handlar
om hantering av överskottsmassor.

Stöd och vägledning mellan förvaltning och nämnd.
________________
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§19/2022 Dnr: ALLM M.2022.89

Redovisning av delegationsbeslut 2022

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem till
handlingarna.

Periodens granskare Jan Karlsson (L) och Mikael Ljunggren (SD) har inget att
anmärka vad det gäller granskningen.

Ärendet

Redovisning av delegationsbeslut:

Från 2022-01-18 till 2022-03-10 har följande beslut fattats på delegation:

Besluts
paragraf

Expedierad Ärendebeskrivning ÄrendeNummer

14 2022-01-18 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.36

15 2022-01-18 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.32

16 2022-01-18 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.33

17 2022-01-18 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.34

18 2022-01-18 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.35

19 2022-01-19 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1399

20 2022-01-19 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1087

21 2022-01-20 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.37

22 2022-01-20 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1131

23 2022-01-20 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1562

24 2022-01-20 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1548

25 2022-01-21 Ansökan enskilt avlopp - Torse 1:4 MEA.2021.1250

26 2022-01-21 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.989

27 2022-01-21
Ansökan - bestående förändring i
stadigvarande serveringstillstånd 

SERVT.2021.1321

28 2022-01-25
Ansökan om tillstånd för borrning inom
vattenskyddsområde, Örby 23:1, Örby
4:17 och Örby 1:22 (Sekundär skyddszon)

MIL.2021.1666

29 2022-01-25
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Rybrinks i
Kungsbacka AB

LIV.2022.21

30 2022-01-25 Anmälan - bergvärmepump HÄL.2022.41

31 2022-01-26 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.503

32 2022-01-31 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1173

33 2022-01-31 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1497

34 2022-01-31 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1132

35 2022-01-27
Klagomål - schaktning utan tillstånd inom
Örby VSO

MIL.2022.73
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36 2022-01-31 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1485

37 2022-01-31 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1181

38 2022-01-31 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1496

39 2022-01-31
Klagomål - schaktning utan tillstånd inom
Örby VSO

MIL.2022.76

40 2022-01-31 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.50

41 2022-01-31 Anmälan jordvärme  HÄL.2022.60

42 2022-02-01
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Rybrinks i
Kungsbacka AB

LIV.2022.21

43 2022-02-01
Ansökan - om tillstånd schaktning inom
VSO - Örby 1:22

MIL.2022.81

44 2022-02-01 PCB inventering 2018 - Kinna 26:65 MIL.2018.1158

45 2022-02-03 Inspektion på objektet: Centralcaféet LIV.2022.87

46 2022-02-02 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1339

47 2022-02-02 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.813

48 2022-02-03 Anmälan bergvärmepump HÄL.2022.101

49 2022-02-03 Anmälan - enskilt avlopp för BDT MEA.2021.1750

50 2022-02-04 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1380

51 2022-02-04 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1401

52 2022-02-04 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.29

53 2022-02-07 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1270

54 2022-02-07 Tillsyn enskilt avlopp 2020 MEA.2020.1773

55 2022-02-07 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.28

56 2022-02-08 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1275

57 2022-02-08
Ansökan - stadigvarande tillstånd för
försäljning av tobaksvaror

ATL.2021.1642

58 2022-02-08 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.36

59 2022-02-08 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.40

60 2022-02-09 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.45

61 2022-02-09 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1710

62 2022-02-09 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.37

63 2022-02-09 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.98

64 2022-02-10 PCB inventering 2018 - Sätila-Strömma 1:1 MIL.2018.1194

65 2022-02-09 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.29

66 2022-02-11 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.951

67 2022-02-11 Inspektion på objektet: Fritsla Kök & Bar LIV.2022.157

68 2022-02-11
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Kiosk Borgen

LIV.2022.167

69 2022-02-11
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Kiosk Borgen

LIV.2022.167

70 2022-02-14 Anmälan - bergvärme HÄL.2022.159

71 2022-02-14 Anmälan - Bergvärmepump HÄL.2022.169

72 2022-02-14
Anmälan – registrering och klassning av
livsmedelsanläggning - Rusta AB

LIV.2021.1784
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73 2022-02-15 Tillsyn enskilt avlopp 2019 - Horred 1:40 MEA.2019.2085

74 2022-02-15 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1064

75 2022-02-16 Inspektion på objektet: Pizzeria Ramilio LIV.2022.105

76 2022-02-16 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1560

77 2022-02-16 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1453

78 2022-02-17
Samrådsutställning av detaljplan för
Kråkered 1:9

NAT.2021.1682

79 2022-02-16 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1448

80 2022-02-17 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1400

81 2022-02-17 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1391

82 2022-02-18 Anmälan - bergvärme HÄL.2022.191

83 2022-02-18 Anmälan- Bergvärme HÄL.2022.196

84 2022-02-18 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1951

85 2022-02-21
Anmälan -  OM ÅTERVINNING AV ICKE-
FARLIGT AVFALL FÖR
ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL 

MIL.2022.149

86 2022-02-21 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.503

87 2022-02-21
Anmälan - sanering inför
bostadsbyggnation, Kinnaström 5

MIL.2021.1775

88 2022-02-22 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1166

89 2022-02-22
Tillsyn enskilt avlopp 2014 - Byslätt 3:2 
(tillsynsbesök utfört 2011)

MEA.2014.1040

90 2022-02-22 Tillsyn enskilt avlopp 2014 - Asstorp 1:11 MEA.2013.1693

91 2022-02-25
Klagomål - underdimensionerad/tät
anläggning - Tostared 3:12

MEA.2021.1764

92 2022-02-22 PCB inventering 2018 - Skene 88:6 MIL.2018.1191

93 2022-02-23 PCB inventering 2018 - Skene 88:2 MIL.2018.1192

94 2022-02-23
Inspektion på objektet:
Hushållningssällskapet Sjuhärad

LIV.2022.246

95 2022-02-28
Remiss - vägledningar för kraftigt
modifierade vatten (KMV) och annat sätt 

NAT.2021.1788

96 2022-02-24 Tillsyn enskilt avlopp - Källeberg 1:11 MEA.2010.614

97 2022-02-24 Tillsyn enskilt avlopp - Källeberg 1:11 MEA.2010.614

98 2022-02-24 Tillsyn enskilt avlopp 2021 MEA.2021.1378

99 2022-02-25
Klagomål - underdimensionerad/tät
anläggning - Tostared 3:12

MEA.2021.1764

100 2022-02-25
Tillsyn enskilt avlopp 2014 - Håkankila
2:60

MEA.2013.1856

101 2022-02-25 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1114

102 2022-02-28
Inspektion på objektet: Kunskapens hus -
storkök

LIV.2022.293

103 2022-03-01 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1469

104 2022-02-28 Inspektion på objektet: Ängskolan LIV.2022.300

105 2022-03-01
Inspektion på objektet:
Föräldrakooperativet Bybarna

LIV.2022.282
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106 2022-02-28
Inspektion på objektet: Almängs
servicehus

LIV.2022.301

107 2022-03-01
Inspektion på objektet: Kullabyns
servicehus

LIV.2022.309

108 2022-03-01
Inspektion på objektet: Loftsgårdens
förskola

LIV.2022.316

109 2022-03-02 Inspektion på objektet: Sätilaskolan LIV.2022.319

110 2022-03-02 Inspektion på objektet: Rydals förskola LIV.2022.326

111 2022-03-02 Inspektion på objektet: Hyssnaskolan LIV.2022.323

112 2022-03-04 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.108

113 2022-03-07 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1759

114 2022-03-07 Anmälan  - Jordvärme HÄL.2022.333

115 2022-03-07
Ny klassning stödboende- Varpen
gruppboende

HÄL.2022.148

116 2022-03-08 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1091

117 2022-03-08 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1050

118 2022-03-09 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.192

119 2022-03-09 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1631

120 2022-03-09 Inspektion på objektet: Ekgårdens förskola LIV.2022.401

121 2022-03-09
Inspektion på objektet: Snickaregårdens
förskola

LIV.2022.403

122 2022-03-09
Inspektion på objektet: Mariebergs
förskola

LIV.2022.405

123 2022-03-09
Inspektion på objektet: Korshögens
förskola

LIV.2022.409

124 2022-03-09 Inspektion på objektet: Stommenskolan LIV.2022.410

125 2022-03-09
Inspektion på objektet: Habygårdens
förskola

LIV.2022.414

126 2022-03-09 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1627

127 2022-03-10
Undersökningsprogram - Istorps
Församling

DRIC.2022.429

128 2022-03-10
Klassning av äldreboende- Kinnaborg
korttidsboende

HÄL.2022.363

129 2022-03-10 Klassning av äldreboende- Ekås Servicehus HÄL.2022.362

130 2022-03-10 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.324

131 2022-03-10 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1434

132 2022-03-10 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.305

133 2022-03-10 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.311

För kännedom har två ansökningar om kompostering av hushållsavfall
beviljats av teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst under perioden
februari- mars 2022.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om några avvikelser har upptäckts av, för perioden av valda
granskare, Jan Karlsson (L) och Mikael Ljunggren (SD).

Inga avvikelser har upptäckts.

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

________________
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§20/2022 Dnr: ALLM M.2022.90

Meddelanden 2022

Miljönämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns och läggs till handlingarna

1. Nya lag om kommunens brottsförebyggande arbete - för dig som är
förtroendevald.

2. KF § 37/2022 Införande av e-arkiv i Marks kommun.

________________
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§21/2022 Dnr: ALLM M.2021.448

Information om situationen angående Covid-19

Miljönämndens beslut

Miljönämnden noterar informationen.

Från och med 1 april kommer informationen att tas upp vid behov och är
därmed ingen stående punkt på ärendelistan.

Ärendet

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

· Upphävda restriktioner från den 9 februariI samhället.
· Lägesrapporter angående Covid-19 görs inte längre i Marks kommun; varken

internt inom kommunen eller externt till länsstyrelsen.
· Minskad smittspridning i samhället av Covid-19. Svårt att helt veta hur läget

är eftersom Covid-tester inte längre görs frekvent i samhället.
· I världen runt omkring oss ökar smittspridningen snabbt i vissa länder. I Kina

är det en snabb ökning av smittspridningen och även i Sydkorea,
Frankrike,Storbritannien och USA för att nämna några länder där ökningen
av smittspridningen är tydlig och hög.

· De utökade tidsrestriktionerna för serveringstider alkohol har tagits bort.
· Den 24 mars beslutade regeringen att covid-19-lagen och lagen om tillfälliga

smittskyddsåtgärder på serveringsställen ska upphöra att gälla efter torsdag
den 31 mars 2022. Miljönämndens pandemitillsynsansvar över
serveringsställen upphör därav den 1 april. Ändringar i smittskyddslagen
beslutades också som innebär att covid19 inte ska klassificeras som
allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom från den 1 april. Regeringen har
istället beslutat att covid-19 fortsatt ska vara anmälningspliktig.

· Miljöenheten kommer att för förvaltningen delta med två representanter i en
kommunal referensgrupp om tillvaratagande av lärdomar efter pandemin

Expedieras till

kommunstyrelsen

________________
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§22/2022 Dnr: ALLM M.2022.91

Information

Miljönämndens beslut

Miljönämnden noterar informationen.

a) Förvaltningschefen informerar:

· Bästa företagskommun
Förenkla helt enkelt 8 April –heldag–nämnder och tjänstemän
30 September –block heldag med fokus på myndighetsutövning(berörda
nämnder och tjänstemän)

· 13 maj–chefsdag och presidiedag
· Hösten: marknäringsdag
· Viktiga frågor för företagen:

Service o bemötande
Praoaktivitet
Kompetensförsörjning
Verksamhetsmark–brist i dag.

· Bästa barnkommun“ungdomsvecka” med workshops som avslutas med en
Hackaton fredag1 April

· sommaraktiviteter
· samhällsbyggnadsfrukost
· Målbild Skene och FÖP Centrala Mark
· Samhällsplanering: Samhällsplanering (arcgis.com)(mark.se/ bygga och bo/

samhällsplanering)
· Fokus i samhällsplaneringen

Tillsammans
Verksamhetsmark
Småhustomter

· Besöksnäring
Vandringsleder
Västsverige.com samt sociala medier

· SBF 2.0

b) Miljöchefen informerar:

· 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.

· Markmodellen med bland annat översyn av taxor med efterhandsdebitering i
sikte samt fler serviceåtaganden. Tas upp till nästa nämndsammanträde med
förslag.

· Mottagningen av flyktingar från Ukraina. Vi är med i diskussioner gällande
hälsoskyddsfrågor och livsmedelshantering. Nu diskuteras Arenahallen,
Skene för upplåtelse till flyktingar.

· Omtag angående rekrytering av miljöinspektör avloppsteamet samt
miljöinspektör hälsoskyddsteamet. Det har blivit svårare att rekrytera är den
bild vi får själva och från andra miljökontor.
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c) Information om Kungsbackaån:

Sassi Wemmer från Melica miljökonsulter, presenterar arbetet med åtgärdsplan
för Kungsbackaåns avrinningsområde.
Uppdraget innebär att provta, analysera och utvärdera Kungsbackaåns
vattensystem. Ett uppdrag som fokuserar mycket på
näringsämnesproblematiken i systemet.
________________
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§23/2022 Dnr: ALLM M.2020.980

Övriga frågor

Miiljöchef Kennet Jonsson och kommunbiolog Svante Brandin lyfter frågan om
trädpolicy och hur förvaltningen kan gå vidare med ärendet.
Det är önskvärt att få ett politiskt uppdrag om framtagande av trädpolicy för
Marks kommun.
Riktlinje som tidigare beslutats av miljönämnd bedöms vara för litet och ska det
gälla för alla förvaltningar inom kommunen behöver det vara en policy.

Ordförande Håkan Andersson bemöter frågan med att det är önskvärt om
förvaltningen tar fram och presenterar ett förslag på allmänna råd som kan
beslutas av miljönämnd.

Ragnar Nilsson (C) ställer fråga om nya miljötaxan
Miljöchef Kennet Jonsson bemöter frågan och förklarar avgifterna.

Ragnar Nilsson (C) ställer fråga om släckvatten vid branden i Örby sågverk.
Miljöchef Kennet Jonsson bemöter frågan och återkommer med svar vid nästa
sammanträde.

Ragnar Nilsson (C) frågar om återkoppling på frågan som ställdes på nämnden
den 3 februari gällande breddningsmöjligheter i samband med
överföringsledning vid Iglabäcken i Hajom och om miljöinspektör har varit ute på
platsbesök.
Miljöchef Kennet Jonsson bemöter frågan och undersöker vidare om
miljöinspektör varit på platsbesök.

________________
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