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Godkännande av föredragningslistan, anmälan av jäv och val av
justerare 2022

Dagens sammanträde

Miljöinspektör Kristina Lindefeldt, nyanställd inom hälsoskyddsteamet,
presenterar sig.

Ann-Christine Asp (S) anmäler övrig fråga gällande förslag på sammanslagning
av plan- och byggnadsnämnd och miljönämnd till en bygg- och miljönämnd.

Ordförande frågar om jäv.
Peter Branshøj (M) anmäler jäv på ärende 9, tillsyn enskilt avlopp.
Robin Selvaag (M) ersätter Peter Branshøj (M) under ärende 9.

Ordförande frågar om val av justerare och finner att nämnden väljer Peter
Branshøj (M) och Robin Selvaag (M) att justera dagens protokoll.

Beslutsgång

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

________________

§38/2022 Dnr: ALLM M.2022.88

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna föredragningslistan.
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Budget 2023-2026 - Miljönämnden

§39/2022 Dnr: ALLM M.2022.407

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2023–2026 och
överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Miljönämnden beslutar att:
· 400 000 kr anhålls i utökad ram för att fortsatt finansiera den nödvändiga

förstärkning som nämnden fått tillåtelse att göra under 2022 inom området
för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.

· 700 000 kr anhålls i utökad ram för att förstärka bemanningen med en
ambulerande resurs. Åtgärden syftar till att skapa en hållbar
kompetensförsörjning som minskar verksamhetens sårbarhet vid vakanser
och därmed stärker uppfyllandet av grunduppdraget och
budgetföljsamheten. Åtgärden förväntas kunna innebära en nettobesparing
för kommunen. Ytterligare vinster genereras i form av ökad kontinuitet, och
därmed även effektivitet, i verksamheten samt bättre service till individ och
samhälle.

· 200 000 kr anhålls i tillfälligt ramökning per år i två år (2023 och 2024) för
att vidta åtgärdssamordnande insatser avseende kommunens
vattenförekomster. Med syfte att i samverkan med vattenråd starta projekt
med åtgärdssamordnare.

Miljönämnden beslutar även att godkänna följande ändringsförslag inom Taxa
för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområden:
· Taxan för den rörliga årliga tillsynsavgiften för serveringsställe med

stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap eller
allmänhet, justeras till: Den rörliga avgiften är 1,25% av omsättningen på
försäljning av alkoholdrycker exklusive moms. Dock minst 3 522 kronor
(motsvarande 3 timmar) och högst 31 698 kronor (motsvarande 27
timmar).

· Förseningsavgift restaurangrapport justeras till 5 870 kronor. Motsvarande
5 timmar.

· Taxans konstruktion harmoniseras med nämndens övriga taxor genom att
avgiftsbeloppen blir baserade på en timavgift. Timavgiften föreslås
motsvara förvaltningens faktiska tillsynskostnader och därmed likställas
med timavgiften för miljöbalkstaxan samt för taxan för foder och
animaliska biprodukter, strålskyddstaxan och taxan för
sprängämnesprekursorer. Detta görs i syfte att tydliggöra vad
avgiftsbeloppen är grundade på samt för att lättare kunna jämföra
avgifter med andra kommuner. Effekten på taxans avgiftsbelopp 2023 blir
överlag desamma som en uppräkning med PKV.

· Efterhandsdebitering införs för tillsyn av folköl, tobak och receptfria
läkemedel. Detta görs i enlighet med Markmodellen.

· Avgiften för tillsyn av folköl, tobak och receptfria läkemedel åtgärdas så
att den korrekt justeras (ökar eller minskar) i förhållande till hur många
tillsynsområden som ingår i tillsynen.

Samtliga taxeförslag överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
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Ärendet

Enligt det av kommunfullmäktige fastställda styrsystem för Marks kommun skall
samtliga nämnder årligen lämna ett förslag till budget med tillhörande underlag.
Marks kommun arbetar med en fyraårig budgetplanering och årets budgetförslag
omfattar perioden 2023–2026. Miljönämndens budgetunderlag följer de
anvisningar som KSAU antagit 2022-02-23.

Beredning

Samhällsbyggnadsförvaltningen har utifrån anvisningar sammanställt ett
budgetunderlag till kommunstyrelsen. Till grund för budgetunderlaget ligger
miljönämndens behovsutredning.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden beslutar att godkänna förslag till budget 2023–2026 och
överlämnar det till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Miljönämnden beslutar även att godkänna följande ändringsförslag inom Taxa för
alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområden:
· Taxans konstruktion harmoniseras med nämndens övriga taxor genom att
avgiftsbeloppen blir baserade på en timavgift. Timavgiften föreslås
motsvara förvaltningens faktiska tillsynskostnader och därmed likställas
med timavgiften för miljöbalkstaxan samt för taxan för foder och
animaliska biprodukter, strålskyddstaxan och taxan för
sprängämnesprekursorer. Detta görs i syfte att tydliggöra vad
avgiftsbeloppen är grundade på samt för att lättare kunna jämföra
avgifter med andra kommuner. Effekten på taxans avgiftsbelopp 2023 blir
överlag desamma som en uppräkning med PKV.
· Efterhandsdebitering införs för tillsyn av folköl, tobak och receptfria
läkemedel. Detta görs i enlighet med Markmodellen.
· Avgiften för tillsyn av folköl, tobak och receptfria läkemedel åtgärdas så
att den korrekt justeras (ökar eller minskar) i förhållande till hur många
tillsynsområden som ingår i tillsynen.
Samtliga taxeförslag överlämnas till kommunstyrelsen för vidare behandling.
Miljönämnden beslutar vidare att anhålla om 0,4 mnkr i utökad ram för att
fortsatt finansiera den nödvändiga förstärkning som nämnden fått tillåtelse att
göra under 2022 inom området för alkohol, tobak och receptfria läkemedel.
Miljönämnden beslutar även att anhålla om 0,7 mnkr i utökad ram för att
förstärka bemanningen med en ambulerande resurs. Åtgärden syftar till att
skapa en hållbar kompetensförsörjning som minskar verksamhetens sårbarhet
vid vakanser och därmed stärker uppfyllandet av grunduppdraget och
budgetföljsamheten. Åtgärden förväntas kunna innebära en nettobesparing för
kommunen. Ytterligare vinster genereras i form av ökad kontinuitet, och därmed
även effektivitet, i verksamheten samt bättre service till individ och samhälle.

Dagens sammanträde

Verksamhetsutvecklare Sara Adams redogör för ärendet.
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Ledamöternas förslag till beslut

Håkan Andersson (S) med stöd från Markmajoriteten föreslår följande:
o 200 000 kr anhålls i tillfälligt ramökning per år i två år (2023 och 2024) för att

vidta åtgärdssamordnande insatser avseende kommunens vattenförekomster.
Med syfte att i samverkan med vattenråd starta projekt med
åtgärdssamordnare.

o Taxan för den rörliga årliga tillsynsavgiften för serveringsställe med
stadigvarande tillstånd för servering av alkohol till slutet sällskap eller
allmänhet, justeras till: Den rörliga avgiften är 1,25% av omsättningen på
försäljning av alkoholdrycker exklusive moms. Dock minst 3 522 kronor
(motsvarande 3 timmar) och högst 31 698 kronor (motsvarande 27 timmar).

o Förseningsavgift restaurangrapport justeras till 5 870 kronor. Motsvarande 5
timmar.

o I övrigt bifalla förvaltningens förslag till budget samt taxor och avgifter.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag och
Håkan Anderssons (S) förslag till beslut och ställer dem mot varandra.

Ordförande finner att miljönämnden antar Håkan Anderssons (S) och
Markmajoritetens förslag.

Expedieras till

Kommunstyrelsen
________________

Bilaga

Budgetunderlag 2023-2026.
Taxa för alkohollagens, lagen om tobak och liknande produkter samt lagen om
handel med vissa receptfria läkemedels tillämpningsområden 2023.
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Miljönämndens serviceåtaganden

§40/2022 Dnr: ALLM M.2022.885

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar
Vi åtar oss:
· att göra helhetsbedömningar utifrån aktuell lagstiftning.
· att informera om lagar och regler som gäller inom miljönämndens

verksamhetsområden.
· att behandla allas ärenden likvärdigt.
· att alla beslut som tas innehåller en bedömning eller motivering.
· att all personal inom miljöenheten har god kompetens för sina
arbetsuppgifter.

· att inom en veckas tid återkoppla med besked om att inlämnad anmälan
eller ansökan inkommit till myndigheten.

· att bidra till respektfull kontakt med de vi är till för.
· att snarast återkoppla med besked om att inlämnad anmälan eller ansökan
inkommit till myndigheten samt då meddela om anmälan eller ansökan från
sökande bedöms vara komplett eller behöver kompletteras.

· att specifikt nedanstående sex åtaganden uppfylls:

1. Anmälan/ ansökan gällande värmepumpsanläggning för utvinning ur mark,
ytvatten eller grundvatten; handläggning av anmälan med beslut ska ske inom
sex veckor från det att anmälan/ansökan är komplett.
Miljönämnden föreslås att antaga de av miljöenheten framtagna
serviceåtagandena att gälla för miljönämndens verksamhet.

2. Anmälan av anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet; handläggning av
anmälan med beslut ska ske inom sex veckor från det att anmälan är komplett.

3. Anmälan av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet; handläggning av
anmälan med beslut ska ske inom sex veckor från det att anmälan är komplett.

4. Anmälan om registrering av ny livsmedelsverksamhet ska hanteras inom sex
veckor från det att anmälan är komplett.

5. Ansöknings- och anmälningsärenden gällande försäljning av tobak och
liknande produkter, folköl samt vissa receptfria läkemedel; handläggning av
ansöknings- och anmälningsärenden med beslut ska se inom sex veckor från
det att anmälan är komplett från sökande. När yttrande från andra bör/ska
inhämtas utökas tiden från sex till tio veckor.

6. Ansöknings- och anmälningsärenden gällande alkoholservering
(serveringstillstånd); handläggning av ansöknings- och anmälningsärenden
med beslut ska se inom sex veckor från det att anmälan är komplett från
sökande. När yttrande från andra bör/ska inhämtas utökas tiden från sex till tio
veckor.

· Att serviceåtagandet börjar gälla för anmälan och ansökning som inkommer
från och med att Miljönämndens beslut om serviceåtagande vinner laga
kraft.
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Ärendet

Markmodellen har utifrån politikens önskemål lett fram till att miljöenheten har
arbetat fram dels revideringar av hittillsvarande serviceåtaganden och dels att vi
tagit fram fem nya serviceåtaganden. Dessa nya serviceåtaganden är kopplade
till avgiftsreducering om 50 procent om vi inte skulle hinna med
serviceåtagandet inom utsatt tid från komplett handling. Ärendet diskuterades
vid förra
miljönämndssammanträdet som informationspunkt och nu har förslaget tagits
fram tillsammans med administrations-, hälsoskydds-, miljöskydds- och
livsmedelsteamen. Detta är ett led i miljönämndens arbete med att stärka
servicearbetet samt en del i Marks kommuns strävan efter att bli Sveriges bästa
Företagskommun.

Beredning

De tidigare serviceåtagandena som fortfarande gäller för miljönämndens
serviceåtaganden tycks ha kommit till före 2009 med anledning av att det pratas
om djurskyddslagstiftning; något som länsstyrelserna övertog från
kommunerna 2009. För de befintliga serviceåtagandena har textredigeringar
gjorts för att bättre stämma överens med dagens situation. Viktigt är att de
serviceåtaganden som miljönämnden åtar sig stämmer med dagens nuläge.
För de fem nya serviceåtaganden föreslås miljönämnden att besluta om en
handläggningstid på sex veckor från det att ärendet är komplett. Om inte
utlovad handläggningstid klaras efter komplett anmälan eller ansökan
reduceras handläggningsavgiften med 50 procent.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämndens nya serviceåtaganden
Vi åtar oss:
· att göra helhetsbedömningar utifrån aktuell lagstiftning.
· att informera om lagar och regler som gäller inom miljönämndens

Verksamhetsområden.
· att behandla allas ärenden likvärdigt.
· att alla beslut som tas innehåller en bedömning eller motivering.
· att all personal inom miljöenheten har god kompetens för sina
arbetsuppgifter.

· att inom en veckas tid återkoppla med besked om att inlämnad anmälan
eller ansökan inkommit till myndigheten.
· att bidra till respektfull kontakt med de vi är till för.
· att specifikt nedanstående fem åtaganden uppfylls:
1. Anmälan/ ansökan gällande värmepumpsanläggning för utvinning ur mark,
ytvatten eller grundvatten; handläggning av anmälan med beslut ska ske inom
sex veckor från det att anmälan/ansökan är komplett.
Miljönämnden föreslås att antaga de av miljöenheten framtagna
serviceåtagandena att gälla för miljönämndens verksamhet.

· Att serviceåtagande ses över vid diskussion om samverkan med andra
kommuner.
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2. Anmälan av anmälningspliktig hälsoskyddsverksamhet; handläggning av
anmälan med beslut ska ske inom sex veckor från det att anmälan är komplett.
3. Anmälan av anmälningspliktig miljöfarlig verksamhet; handläggning av
anmälan med beslut ska ske inom sex veckor från det att anmälan är komplett.
4. Anmälan om försäljning av folköl; handläggning av anmälan med beslut ska
ske inom sex veckor från det att anmälan är komplett.
5. Anmälan om registrering av ny livsmedelsverksamhet ska hanteras inom sex
veckor från det att anmälan är komplett.
För ovanstående fem serviceåtaganden reduceras handläggningsavgiften med
50% om inte utlovad handläggningstid klaras efter komplett anmälan eller
ansökan.

Motprestation
Du åtar dig:
att din ansökan eller anmälan till miljönämnden är så komplett som möjligt.
att närvara vid besök och inspektioner om detta efterfrågas.
att bidra till respektfull kontakt med miljönämnden och dess personal.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Håkan Andersson (S) med stöd från Markmajoriteten föreslår följande förslag till
beslut:
· Att snarast återkoppla med besked om att inlämnad anmälan eller ansökan

inkommit till myndigheten samt då meddela om anmälan eller ansökan från
sökande bedöms vara komplett eller behöver kompletteras.”

· Att serviceåtagandet punkt 4 ändras till:
4. Ansöknings- och anmälningsärenden gällande försäljning av tobak och
liknande produkter, folköl samt vissa receptfria läkemedel; handläggning av
ansöknings- och anmälningsärenden med beslut ska se inom sex veckor från
det att anmälan är komplett från sökande. När yttrande från andra bör/ska
inhämtas utökas tiden från sex till tio veckor.

· Att serviceåtagandet kompletteras med en punkt:
6. Ansöknings- och anmälningsärenden gällande alkoholservering
(serveringstillstånd); handläggning av ansöknings- och anmälningsärenden
med beslut ska se inom sex veckor från det att anmälan är komplett från
sökande. När yttrande från andra bör/ska inhämtas utökas tiden från sex till
tio veckor.

· Att serviceåtagandet börjar gälla för anmälan och ansökning som inkommer
från och med att Miljönämndens beslut om serviceåtagande vinner laga kraft.

· Att serviceåtagande ses över vid diskussion om samverkan med andra
kommuner.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag samt
Håkan Anderssons (S) förslag till beslut och ställer dem mot varandra.
Ordförande frågar om miljönämnden kan anta förvaltningens förslag och finner
att förslaget avslås.
Ordförande frågar om miljönämnden kan anta Håkan Anderssons (S) och
Markmajoritetens förslag och finner att så sker.
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Samrådsutställning av detaljplan för Örby 1:1 i Marks kommun

Ärendet

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för ett nytt bostadsområde i
Örby.
Den norra delen av området är planlagd som parkmark, vilken nu i stället får
användningsbestämmelsen bostäder. Övriga området är ej planlagt.

Beredning

Planen hanteras med utökat planförfarande och är i ett första samrådsskede.
Miljönämnden har till den 10 juni på sig att lämna synpunkter på planen.
Planavdelningen har meddelats om att yttrandet kommer att fördröjas.
Övervägande
Hälsoskydd
Området för planen är högradon område, vilket innebär att i samband med
byggnation så ska det radonsäkras. Vidare så är det bullervärden som behöver
säkerställas så att bullernivån vid uteplatser samt nybyggnation uppfyller
gällande riktvärden.
Vattenskydd
Miljöenheten varit kritiska till byggnation i vattenskyddsområdet i tidigare
skede. Planen har minskats ner, men mycket av våra åsikter kring vattenskyddet
kvarstår.
Planområdet är beläget inom Örby vattenskyddsområdes sekundära zon, i direkt
anslutning till den primära zonen. Råvatten för Örby vattentäkt kommer till stor
del från Ljungaån via inducerad infiltration, men även via isälvsavlagringar. Detta
innebär att både marken och Ljungaån är mycket känsliga för föroreningar
VSO i översiktsplan samt riktlinjer för dagvatten
I Mark kommuns översiktsplan, del 1, står att byggnation eller andra åtgärder
som riskerar att förorena vattentäkten ej får uppföras inom kommunens
vattenskyddsområden. Enligt Marks kommuns riktlinjer för dagvatten anses
parkeringsplatser >25 platser generera måttliga till höga halter föroreningar.
Riskkällor från bostadstomter utgörs t.ex. av dagvatten från parkeringsytor samt
olovlig biltvätt och användning av trädgårdskemikalier.
Om miljöenheten förstått planförslaget och situationsplanen rätt så innehåller
förslaget ca 40 parkerings-/carportplatser samt takvatten från ca 20 bostäder.
Dagvatten från området ska sedan ledas till en dagvattenanläggning placerad i
planområdets sydöstra del, inom vattenskyddsområdets sekundära skyddszon.
Örby VSO i förslaget till TÖP
Enligt förslaget ”Tematisk översiktsplan - Riktlinjer för exploatering inom
vattenskyddsområden”(TÖP), så har platsen i plankartan som är avsedd för
dagvattenhantering extremt stor sårbarhet. TÖP:en är framtagen av sakkunnig
person med hjälp av bl.a. jordartskartan.
Tilläggas kan att gränser mellan jordartsområden i många fall ej är skarpa eller
väldefinierade i terrängen. Ofta är det fråga om övergångszoner som kan ha en
bredd av 50 m eller mer.” Att använda jordartskartan som ett underlag med

§41/2022 Dnr: NAT.2022.810

Miljönämndens beslut

Miljönämnden föreslår att avstyrka förslaget till detaljplan på grund av risken
för vattentäkten
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knivskarpa gränser riskerar därför att bli missvisande.
Gemensamt för alla jordartskartor är att jordartsobservationerna i fält i
huvudsak görs på ca en halv meters djup, dvs. under matjord och jordmån. Hur
jordarter och jordlager ser ut djupare än 0,5 meter visar alltså inte
jordartskartan. Schakter för bostäder går ofta en meter ner i marken, eller mer,
vilket gör jordartskartans uppgifter otillförlitliga på större djup än plogdjup.
Följande står i TÖP:en:
…Ytor med extrem sårbarhet utgörs av områden där isälvsavlagringen ligger i
dagen och är viktiga nybildningsområden för grundvatten. Ytterligare
exploatering inom områden med extremt hög sårbarhet inom sekundär
skyddszon är inte lämpligt.
I TÖP:en finns inte extremt sårbara områden med under rubrikerna
skyddsåtgärder i byggskede eller permanent skede. Detta eftersom
bedömningen är att ingen byggnation ska ske i dessa områden och inte heller
någon dagvattenhantering.
Gällande områden med hög sårbarhet, framgår att takavloppsvatten kan
infiltreras om markens egenskaper så tillåter. Vidare att dagvatten ska ledas ut
ur vattenskyddsområdet. Följaktligen ska det inte ske någon dagvattenhantering
ens i områden med hög sårbarhet.
Miljöenhetens bedömning
Miljöenheten anser med hänvisning till ovanstående att genomförande av den
planerade bebyggelsen är olämplig.
Vidare anser miljöenheten att det inte är acceptabelt att leda dagvatten från
t.ex. parkeringsplatser in i ett område som bedöms som extremt sårbart.
Förorenad mark
Det finns ingen notering i Länsstyrelsens EBH-stöd när det gäller förorenad mark
inom planområdet.
Miljöenheten har sett över historiska ort foton från det nu aktuella
detaljplaneområdet. Där framgår att det funnits verksamhet med uppställning av
fordon på platsen, troligen sedan 1960-talet, det vill säga långt innan området
ingick i ett vattenskyddsområde.
I ort foto från 2007 framgår att det troligen funnits två farmartankar inom
planområdet.
Enligt miljöenhetens ärendehanteringssystem har det stått två farmartankar
området sedan 2014. Vidare att farmartankarna tillhörde Örby Maskinstation
kommanditbolag. Hur länge detta företag funnits på platsen är okänt och även
vilken verksamhet som bedrivits. Det är inte heller känt om andra företag
funnits på platsen. Inte heller om bekämpningsmedel eller andra kemikalier
hanteras på platsen, t.ex. påfyllning- eller avspolning av maskiner som spridit
bekämpningsmedel.
Om det förekommer föroreningar i mark eller byggnader är okänt. Det är troligt
att det skett tankning av maskiner i området under en lång tid, kanske i över
sextio år. Om bostäder m.m. ska anläggas på platsen behöver en översiktlig
miljöteknisk markundersökning utföras i det nu aktuella planområdet.
Naturvärden
Inga höga naturvärden berörs direkt av planerna. Planen skulle dock medföra att
man smalnar av den gröna kilen som går från Ljungaån upp mot Örby samhälle.
Om man bortser från det olämpliga att anlägga en damm för dagvattenhantering
i ett område med extrem sårbarhet för vattentäkten så är det så klart positivt för
den biologiska mångfalden. Dammar och småvatten är det brist på och många
arter som t ex större vattensalamander skulle gynnas av en sådan anläggning.
Upplysningar
Om schaktning ska utföras inom Örby vattenskyddsområdes primära eller
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sekundära skyddszon krävs tillstånd från miljönämnden.
Om borrning ska utföras i sekundär zon krävs tillstånd från miljönämnden,
borrning i primär skyddszon är förbjuden.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden ställer sig negativa till föreslagen plan på grund av risken för
vattentäkten.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Plan- och byggnadsnämnden, sue@mark.se

________________

mailto:sue@mark.se
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Invasiva arter begäran om uppdrag

Ärendet

Invasiva arter är ett av de största hoten mot biologisk mångfald. De sista åren
har lagstiftningen skärpts kring invasiva arter. Marks kommun har fått
uppmaningar från Länsstyrelsen att bekämpa jätteloka, jättebalsamin och gul
skunkkalla eftersom dessa växer på kommunens mark.
Bekämpning av invasiva arter är ofta kostsamt och besvärligt. Kan man arbeta
förebyggande finns mycket att vinna. Interna rutiner kan, förutom ren
bekämpning, t ex handla om att kontrollera och hantera förekomsten av invasiva
arter i olika exploateringsprojekt, hantering av schaktmassor, omhändertagande
av växtrester av invasiva arter.

Beredning

Miljönämnden har under tre års tid drivit ett statligt finansierat projekt med
kartläggning, informationsspridning och provbekämpning av invasiva arter. I
projektet ska också interna rutiner tas fram för att minimera risken för att
invasiva arter sprider sig i kommunen. Vid uppstartsmöten för att ta fram rutiner
för detta ansåg sig en del enheter och förvaltningar inte kunna prioritera arbetet
eftersom det inte fanns ett politiskt uppdrag för detta. De förvaltningar och bolag
som berörs är SBF (miljö, bygglov, detaljplan och mex), TSF, MBAB och Marks
energi AB.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-31.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden hemställer att kommunstyrelsen ska ge berörda nämnder i
uppdrag att arbeta förebyggande i arbetet med invasiva arter.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Ann-Christine Asp (S) föreslår att göra ett tillägg enligt följande:
Miljönämnden hemställer att kommunstyrelsen ska ge berörda nämnder i
uppdrag att bekämpa samt arbeta förebyggande i arbetet med invasiva arter.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, förvaltningens förslag samt
Ann-Christine Asps (S) förslag och ställer dem mot varandra.

§42/2022 Dnr: NAT.2022.970

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att föreslå att kommunstyrelsen ger berörda nämnder i
uppdrag att bekämpa samt arbeta förebyggande i arbetet med invasiva arter.
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Ordförande finner att miljönämnden beslutar enligt Ann-Christine Asps (S)
förslag.

Expedieras till

kommunstyrelsen
________________
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Ansökan naturvårdsfond 2022

Ärendet

Nedanstående projekt har fått delfinansiering av Länsstyrelsen via den lokala
naturvårdssatsningen (LONA). För att motfinansiera inköp av tjänster och
material söks medel ur naturvårdsfonden. För att projekten ska kunna
genomföras är det viktigt att besked om ansökan kan fås så tidigt som möjligt.
Kommer besked om bidrag i slutet på året kommer vi inte hinna genomföra allt
och bidraget brinner inne vid årsskiftet.

Beräknade kostnader
Vildbin:
Ersättning av ytor med invasiva arter mot blomsterängar, 80 kvm 34 000 kr

Skyddsvärda träd:
Mulmboxar, 10 st 84 000 kr

Åtgärder för större vattensalamander:
Restaurering/förbättring av 2 salamanderdammar: 35 000 kr

Provbekämpning av invasiva arter:
Markduk och arbetsinsatser 33000

Summa: 186 000

I aktuella naturvårdsprojekt krävs inköp av tjänster och material. Detta kan
miljönämnden inte motfinansiera på annat sätt. Därför söks medel ur
Naturvårdsfonden.

Beredning

Miljönämnden bedömer att aktuella naturvårdsprojekt ryms i
naturvårdsfondens fjärde punkt.
Naturvårdsfonden:
Marks kommun har genom beslut i kommunfullmäktige 1988-06-28 beslutat
inrätta 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

§43/2022 Dnr: NAT.2022.1006

Miljönämndens beslut

Miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 186 000 kronor ska
tas ut från Naturvårdsfonden i syfte att täcka kostnaderna i aktuella
Naturvårdsprojekt.
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skötselåtagande.
5. Stöd till kostnader för bildande, information och skötsel av kommunala
naturreservat, naturminnen och djur- eller växtskyddsområden.

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 m m enligt punkterna 3-5 beslutas av kommunstyrelsen. Uttag ur
fonden till dessa åtgärder skall ske inom ramen för fondens disponibla
Avkastningsmedel.

Fondens revision
Fondens medel förvaltas av kommunledningskontoret och skall ingå i
kommunens samordnade medelsförvaltning. Ränta tillgodoföres fonden årsvis på
12-31. Denna avkastning är disponibel på följande år.
Avsättning till fonden prövas i anslutning till bokslut.
Fonden redovisas i kommunens årsredovisning.

Ur årsbokslutet för 2021 anges att fonden uppgår till 2 700 000 kronor, vilket
betyder att det disponibla beloppet är 1 200 000 kr. Det finns därmed gott om
utrymme för de sökta åtgärderna.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslår att kommunstyrelsen beslutar att 186 000 kronor ska tas
ut från Naturvårdsfonden i syfte att täcka kostnaderna i aktuella
Naturvårdsprojekt.

Dagens sammanträde

Kommunbiolog Svante Brandin redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Kommunstyrelsen

________________
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Klagomål - dumpning av massor och asfalt

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 
platsen är tänkt att se ut om arbetet färdigställs. Ärendet är en fortsättning på 
ett klagomål som startade år 2019.

Beredning

Under 2019 och 2020 drev miljönämnden ett annat klagomålsärende mot Xxxxx 
Xxx , ärendet hade dnr MIL.2019.2193. I det ärendet förelades denne att 
inkomma med en provtagningsplan för fastigheten Backäckra 1:29. 
Föreläggandet drogs sedan tillbaka av inspektören som handlade ärendet 
eftersom verksamhetsutövare ansåg att det fanns faktafel i det. Den senaste 
händelsen i ärendet gjordes i augusti 2020 och var ett mejl till Xxxxx Xxx  där 
han ombads återkoppla till inspektören hur mycket tid som krävdes för att få 
fram provtagningsplanen. Inget svar är registrerat.
2021-08-13 inkom ett klagomål från en privatperson som handlade om att Xxxxx 
Xxx  dumpat massor på fastigheten Backäckra 1:29.
2021-08-19 utfördes ett platsbesök på fastigheten. Då noterades att det tillförts 
massor en bra bit utanför de hustomter fastighetsägaren tidigare fått bygglov 
för, senare framkom att platsen skulle bli en vändplats. Massorna bestod till 
mestadels av sten och jord men det förekom också plast och ett par högar med 
asfalt. Ingen anmälan om att återanvända massor hade kommit in till 
miljöenheten, klagomålet bedömdes befogat.
2021-09-16 förelade miljönämnden Xxxxx Xxx  vid vite att senast den 1 
december 2021 inkomma med en plan över hur vändplatsen skulle se ut samt en 
provtagningsplan på massorna som lagts ut på fastigheten.
2021-11-03 meddelade Xxxxx Xxx  via mejl att han tagit emot nämndens beslut. 
2021-12-01 var sista dagen för Xxxxx Xxx  att inkomma med begärda 
handlingar. 2021-12-02 kontaktade miljöenheten Xxxxx Xxx 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 Xxxxx Xxx  att han på grund av xxxxxxx inte haft 
möjlighet att uppfylla kraven i föreläggandet. Därför efterfrågade han mer tid

§44/2022 Dnr: MIL.2021.1101

Miljönämndens beslut

Miljönämnden i Marks kommun ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen
om att vite enligt de delar av beslut MN § 67, daterat 2021-09-16, som rör
provtagningsplanen samt planen över vändplatsen, utdöms.
Delen som rör kravet på att inkomma med provtagningsplan förenas med ett
vite på 15 000
Delen som rör kravet på att inkomma med plan över hur arbetet är tänkt att se
ut vid färdigställande förenas med ett vite på 10 000

Det finns inga skäl att vitesbesloppet jämkas.
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från miljönämnden.
2021-12-09 beviljade miljönämnden Xxxxx Xxx  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 begäran om uppskov på grund av sitt 
xxxxxxxxxxxxxxxxx. På begäran från miljöinspektör inkom han också med ett 
utlåtande från läkare som bekräftade detta.
2021-12-09 beviljade miljönämnden Xxxxx Xxx  begäran om förlängd tid för att 
inkomma med begärda handlingar med ett tillägg där Xxxxx Xxx  
rekommenderades att snarast anlita en konsult. Nytt datum för att inkomma 
med handlingarna var 2022-06-04.
2022-06-05 hade inga handlingar inkommit till miljönämnden.

Ärendets behandling
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-09.

Förvaltningens förslag till beslut
Miljönämnden i Marks kommun ansöker härmed hos Mark- och miljödomstolen 
om att vite enligt de delar av beslut MN § 67, daterat 2021-09-16, som rör 
provtagningsplanen samt planen över vändplatsen, utdöms.
Delen som rör kravet på att inkomma med provtagningsplan förenas med ett 
vite på 15 000
Delen som rör kravet på att inkomma med plan över hur arbetet är tänkt att se 
ut vid färdigställande förenas med ett vite på 10 000

Det finns inga skäl att vitesbesloppet jämkas.

Dagens sammanträde
Miljöinspektör Pelle Thorsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till
Mark-och miljödomstolen
Verksamhetsutövare

________________

Bilaga

MN § 67
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Tillsyn enskilt avlopp - Solängen 1:11

Ärendet

Fastighetsägaren till Solängen 1:11 har inte efterlevt miljönämndens beslut om
förbud att släppa ut avloppsvatten. Därmed föreslås att döma ut förbud med
Vite.

Beredning

Avloppsreningsanläggningen på Solängen 1: 11 består av en äldre
tvåkammarbrunn utan T-rör, belägen endast ca 3 meter ifrån fastighetens
vattentäkt. Fördelningsbrunn samt ytterligare reningssteg saknas. Utsläpp sker
till dike på andra sidan vägen nedanför fastighet. En bra rening av
avloppsvattnet innebär att omgivningen påverkas mindre av bakterier och
närsalter. Slamavskiljning är endast en förbehandling vilket krävs för att
efterföljande rening ska fungera.
Avloppsvatten ska avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så
att olägenhet för människors hälsa eller miljö inte uppkommer.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-13.

Dagens sammanträde

Jäv

Peter Branshøj (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning och beslut i
ärendet. För Peter Branshøj (M) tjänstgör Robin Selvaag (M) .

Miljöinspektör Kevin Hine redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Håkan Andersson (S) föreslår att döma ut vite enligt miljönämndens beslut som
fattades 2019-09-13.
Lagstöd
I miljöbalken 26 kap. 14 § skrivs att ett beslut om föreläggande eller förbud får
förenas med vite.

§45/2022 Dnr: MEA.2011.1307

Miljönämndens beslut

Miljöenheten har skickat ut avloppsansökan och erbjudit hjälp att fylla i den.
Ingen avloppsansökan har inkommit.
Miljönämnden dömer där med ut vite enligt Miljönämndens beslut MN §
50/2019, som fattades 2019-09-13.

Miljönämnden beslutar att döma ut vite på 100 000 kr.

Jäv
Peter Branshøj (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggning av beslutet.
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Beslutsgång

Ordförande föreslår beslut enligt sitt eget förslag och finner att miljönämnden
antar förslaget.

Expedieras till

Fastighetsägare
Mark- och miljödomstolen
________________

Bilaga

MN § 50/2019
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Projektet elektromagnetisk fält inom Mark kommun och
skolverksamheten.

Ärendet

Med projektet elektromagnetiska fält som påbörjades under år 2021 undersöks
samtliga kommunala byggnader där barn och ungdomar vistas regelbundet
genom att inventera förekomsten av elektromagnetiska fält. Projektet syftar till
att bidra till miljömålet ”säker strålmiljö” samt till förverkligandet av
miljönämndens vision ”Mark- Sveriges bästa barnkommun”.

Ärendets behandling

Rapport "Projekt om elektromagnetiskt fält i barnens skolmiljö"

Dagens sammanträde

Miljöinspektör Emel Aysel Tuna redogör för ärendet.

Miljönämnden ges tillfälle att ställa frågor.

Beslutsgång

Ordförande föreslår att rapporten bör ingå i rapportserien "Miljö i Mark" och att
godkänna projektredovisningen och lägga den till handlingarna.

Förslaget antas.

_______________

§46/2022 Dnr: HÄL.2022.1008

Miljönämndens beslut

Miljönämnden beslutar att rapporten bör ingå i rapportserien "Miljö i Mark" och
att godkänna projektredovisningen och lägga den till handlingarna.
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Tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och lag (2018:2088) om tobak
och liknande produkter - 2022

Ärendet

Länsstyrelsen i Västra Götaland har under april månad 2022 utfört tillsyn i Marks
kommun, avseende kommunens tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt
alkohollagen, samt lagen om tobak och liknande produkter. Tillsynen har skett
genom granskning av inskickade handlingar och platsbesök.

Beredning

I samband med Länsstyrelsens tillsyn har miljönämnden fått möjlighet att avge
yttrande över vad länsstyrelsen fört fram via kommunicerad skrivelse.
Miljöenheten har i ärendet tagit fram ett förslag till yttrande.

Ärendets behandling

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås att anta förvaltningens förslag till yttrande och
vidaresända det som kommuniceringssvar till Länsstyrelsen i Västra Götaland.

Miljönämnden har mottagit Länsstyrelsens kommunicering, över den tillsyn som
utförts gällande miljönämnden i Marks kommun, avseende kommunens
tillstånds- och tillsynsverksamhet enligt alkohollagen, samt lagen om tobak och
liknande produkter. Nämnden har noterat Länsstyrelsens synpunkter och ska se
över och vidta relevanta åtgärder, avseende de avvikelser som framförts.

Tillstånds- och tillsynsverksamheten enligt lagen om tobak och liknande
produkter samt alkohollagen, är ett relativt nytt ansvar för nämnden samt
kommunen då hanteringen av dessa verksamhetsområden tidigare utförts av
annan nämnd/enligt avtal med annan kommun. Miljönämnden bedriver ett
pågående uppbyggnads-/utvecklingsarbete som syftar till att säkerställa en
stabil och effektiv organisation där tillstånds-och tillsynsverksamheten
genomsyras av hög kvalitet i enlighet med rådande lagstiftning.

Miljönämnden anser att den bedömning av personella resurser som länsstyrelsen
gör i jämförelse med likstora kommuner inte grundar sig på en relevant
resursbedömning från länsstyrelsens sida, utan snarare ett löst antagande. Den
bedömning som miljönämnden gör utifrån framtagen behovsutredning
är att förstärkningsbehov på 0.5 tjänst behöver lösas för att klara av alkohol,
tobak och receptfria läkemedel. Nämnden verkar också för att inom en snar
framtid kunna samverka med två närliggande kommuner. Detta för att skapa
bättre kraft inom verksamhetsområdena samt att förbättra arbetsmiljön för
personalen.

§47/2022 Dnr: SERVT.2022.476

Miljönämndens beslut

Miljönämnden antar förslag till yttrande och översänder det som
kommuniceringssvar till Länsstyrelsen i Västra Götaland.
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Förvaltningen önskar att Länsstyrelsen i beslut utelämnar information om
tillståndshavares personliga och ekonomiska förhållanden. Förvaltningen anser
att det inte går att utesluta att dessa uppgifter kan innebära skada eller men för
den enskilde om uppgifterna röjs(30 kap. 20 § OSL). Detaljerade sakuppgifter
om personliga och ekonomiska förhållanden som kan kopplas till specifika
ärenden undanbeds vänligen i Länsstyrelsens beslut.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.

Beslutsgång

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

Expedieras till

Länsstyrelsen

________________
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Remiss - Hållbarhetsprogram för Mark kommun 2022-2030

Ärendet

Miljönämnden har fått möjlighet att yttra sig över framtaget Hållbarhetsprogram
för Marks kommun 2022-2030. Hållbarhetsprogrammet är tänkt att vara ett
övergripande styrdokument i kommunens arbete med hållbar utveckling ur tre
olika hållbarhetsaspekter; miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet.
Genomförandet bygger på tre principer för genomförande: 1. Samarbete,
2. Tänka nytt, och 3. Långsiktighet. Tanken är att dokumentet skall revideras en
gång per mandatperiod.

Beredning

Miljöenheten tillfrågades och deltog till mindre del i arbetet, med 3
representanter under 2021, efter framförda önskemål om vårt deltagande. Det
gällde den miljöstrategiska delen av arbetet där då resursavsaknad rådde.
Vi önskade generellt sett att hållbarhetsfrågorna skulle belysas på ett betydligt
mer ingående sett än vad som nu blivit fallet i remitterat dokument. För att
Hållbarhetsprogrammet skall få effekt och genomslagskraft anser vi att det är
absolut nödvändigt att fylla på trädet med både grenar och löv, för att
hållbarhetsarbetet skall kunna få kraft i kommunen. Exempelvis behöver med
nödvändighet nya Lokala miljömål tas fram, eftersom de tidigare upphörde att
gälla efter 2020. Miljönämnden och hela Marks kommun saknar idag ett lokalt
förankrat tydligt miljömålsarbete som en viktig del av hållbarhetsarbetet utifrån
Agenda 2030.

Ärendets behandling

§48/2022 Dnr: ALLM M.2022.806

Miljönämndens beslut

Miljönämnden föreslår ytterligare insatsområden under avsnitt "Grön och
klimatneutral kommun":
· Att Marks kommun inför en koldioxidbudget (klimatneutral).
· Att Marks kommun bidrar till åtgärdssamordning för att uppnå god

vattenstatus i kommunens vattenförekomster (vattenförvaltning)

Miljönämnden föreslår omformulering av text:
Motståndskraftiga Mark
Här borde ett viktigt insatsområde lyftas fram; - vikten av naturen som
Avstressande och läkande kraft för att motståndskraftigt orka med de städigt
ökade krav som ställs på oss människor. Det gäller att hänga med i olika
trender som det talas om hållbarhetsprogrammet, men att samtidigt orka.
Detta är tydliga problem i samhället idag med växande psykisk ohälsa hos
många människor.

Viktigt är att hållbarhetsprogrammet blir antaget och att
hållbarhetsarbetet fylls på med framtagande av lokala miljömål och för
hållbarhetsarbetet andra viktiga behövliga styrdokument.
För det miljöstrategiska arbetet är det viktigt med personella och monetära
resurser i balans med behov för att kunna driva på arbetet framåt med kraft i
kommunen.
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Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08.

Förvaltningens förslag till beslut

Miljönämnden föreslås att avge yttrande över framtaget Hållbarhetsprogram
för Marks kommun 2022-2030 i enlighet med vad miljöenheten framfört i
ärendet. Viktigt är att hållbarhetsprogrammet blir antaget och att
hållbarhetsarbetet fylls på med framtagande av lokala miljömål och för
hållbarhetsarbetet andra viktiga behövliga styrdokument. För det
miljöstrategiska arbetet är det viktigt med personella och monetära resurser i
balans med behov för att kunna driva på arbetet framåt med kraft i kommunen.

Dagens sammanträde

Miljöchef Kennet Jonsson redogör för ärendet.

Ledamöternas förslag till beslut

Håkan Andersson (S) föreslår ytterligare insatsområden under avsnitt "Grön och
klimatneutral kommun":
· Att Marks kommun inför en koldioxidbudget (klimatneutral).
· Att Marks kommun bidrar till åtgärdssamordning för att uppnå god

vattenstatus i kommunens vattenförekomster (vattenförvaltning)

Peter Branshøj (M) föreslår en omformulering av text:
Motståndskraftiga Mark
Här borde ett viktigt insatsområde lyftas fram; - vikten av naturen som
Avstressande och läkande kraft för att motståndskraftigt orka med de städigt
ökade krav som ställs på oss människor. Det gäller att hänga med i olika trender
som det talas om hållbarhetsprogrammet, men att samtidigt orka. Detta är
tydliga problem i samhället idag med växande psykisk ohälsa hos många
människor.

Beslutsgång

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut, förvaltningens förslag,
Håkan Anderssons (S) förslag samt Peter Branshøjs (M) förslag.

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

Ordförande frågar om miljönämnden kan anta Håkan Anderssons (S) förslag om
två extra insatsområden som tillägg och finner att så sker.

Ordförande frågar om miljönämnden kan anta Peter Branshøjs (M) förslag av
omformulering av text och finner att så sker.

Expedieras till

kommunstyrelsen

________________
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Redovisning av delegationsbeslut 2022

Ärendet

Redovisning av delegationsbeslut:

Från 2022-05-03 till 2022-06-02 har följande beslut fattats på delegation:

§49/2022 Dnr: ALLM M.2022.89

Miljönämndens beslut

Miljönämnden godkänner redovisning av delegationsbeslut och lägger dem till
handlingarna.

Periodens granskare Jan Karlsson (L) och Mikael Ljunggren (SD)redovisar
eventuella avvikelser för redovisning vid sammanträdet i september.

Paragraf
nummer

Expedierad Datum Ärendebeskrivning ÄrendeNummer

366 2022-05-03 Faroanalys - Ängsätra vård & omsorg AB DRIC.2022.812

367 2022-05-03
Inspektion på objektet: Serigmo Care,
Vassebro

LIV.2022.818

368 2022-05-03
Inspektion på objektet: Serigmo Care,
Vassebro

LIV.2022.818

369 2022-05-03 Anmälan - om bergvärmepump HÄL.2022.709

370 2022-05-03 Inspektion på objektet: Icuro Sverige AB LIV.2022.807

371 2022-05-04 Ny klassning skola- Björketorpskolan HÄL.2022.195

372 2022-05-04 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.692

373 2022-05-04 PCB-Inventering - Hanatorp 1:9 MIL.2022.106

374 2022-05-04 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.393

375 2022-05-04 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.425

376 2022-05-04 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.504

377 2022-05-04 Inspektion på objektet: Strömskolan LIV.2022.831

378 2022-05-05 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1715

379 2022-05-05 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.584

380 2022-05-05 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.399

381 2022-05-06 Anmälan - bergvärmepump HÄL.2022.813

382 2022-05-06 Ny klassning skola- Fotskälskolan HÄL.2022.205

383 2022-05-06 Ny klassning skola- Fritslaskolan HÄL.2022.221

384 2022-05-06 Ny klassning skola- Hyssna skolan HÄL.2022.225

385 2022-05-06
Ny klassning gymnasieskola- Kunskapens
hus

HÄL.2022.228
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386 2022-05-06
Ny klassning gymnasieskola- Kunskapens
hus särskola

HÄL.2022.229

387 2022-05-06 Ny klassning skola- Nya Lyckeskolan HÄL.2022.808

388 2022-05-06
Ny klassning skola- Nya Lyckeskolan särskola
7-9

HÄL.2022.809

389 2022-05-06 Ny klassning skola- Parkskolan HÄL.2022.844

390 2022-05-06 Ny klassning skola- Sjöbyskolan HÄL.2022.845

391 2022-05-06 Ny klassning skola- Stommenskolan HÄL.2022.846

392 2022-05-06 Ny klassning skola- Stommen särskola HÄL.2022.847

393 2022-05-06 Ny klassning skola- Strömskolan HÄL.2022.848

394 2022-05-06 Ny klassning skola- Sätilaskolan HÄL.2022.849

395 2022-05-13
Samrådsutställning av detaljplan för
Melltorp 1:31 i Marks kommun

NAT.2022.695

396 2022-05-09 Ny klassning skola- Ubbhultskolan HÄL.2022.215

397 2022-05-09 Ny klassning skola- Ängskolan HÄL.2022.214

398 2022-05-09 Ny klassning skola- Öxabäckskolan HÄL.2022.210

399 2022-05-09 Ny klassning skola- Örbyskolan HÄL.2022.212

400 2022-05-10 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.628

401 2022-05-12 Ny klassning skola- Tingvallaskolan HÄL.2022.863

402 2022-05-10 Ny klassning skola- Torestorpskolan HÄL.2022.864

403 2022-05-12
Återkallelse av serveringstillstånd som inte
längre utnyttjas

SERVT.2022.861

404 2022-05-11
Faroanalys för dricksvatten - Icuro Sverige
AB

DRIC.2022.877

405 2022-05-11 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.110

406 2022-05-11 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1095

407 2022-05-11 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1097

408 2022-05-12
Inspektion på objektet: Restaurang
Casablanca

LIV.2022.841

409 2022-05-12 Anmälan - installation av bergvärmepump HÄL.2022.800

410 2022-05-12 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.80

411 2022-05-12 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1170

412 2022-05-12 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.27
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413 2022-05-12 Inspektion på objektet: Kinna Wok & Bar LIV.2022.862

414 2022-05-12 Inspektion på objektet: Rydals Herrgård LIV.2022.878

415 2022-05-12 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.749

416 2022-05-13
Ansökan - tillfälligt tillstånd för servering i
slutet sällskap

SERVT.2022.546

417 2022-05-13 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.471

418 2022-05-13
Inspektion på objektet: Blommigt och
Prickigt

LIV.2022.891

419 2022-05-13 Inspektion på objektet: Kinna Wok & Bar LIV.2022.862

420 2022-05-13 Inspektion på objektet: Rydals Herrgård LIV.2022.878

421 2022-05-16 Inspektion på objektet: Leteboskolan  LIV.2022.875

422 2022-05-16
Inspektion på objektet: Blommigt och
Prickigt

LIV.2022.891

423 2022-05-16 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.734

424 2022-05-17 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.733

425 2022-05-17 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.732

426 2022-05-17 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.758

427 2022-05-17 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.759

428 2022-05-17 Inspektion på objektet: Kerstins Plejs LIV.2022.903

429 2022-05-17 Ansökan enskilt avlopp MEA.2020.1332

430 2022-05-17 Faroanalys - Blommigt & prickigt  DRIC.2022.911

431 2022-05-17 Inspektion på objektet: Café Skrädderiet AB LIV.2022.912

432 2022-05-17
Inspektion på objektet: Ekelund
Linneväveriet Café

LIV.2022.897

433 2022-05-17 Inspektion på objektet: Café Skrädderiet AB LIV.2022.912

434 2022-05-17 Inspektion på objektet: Asian Garden LIV.2022.915

435 2022-05-17
Inspektion på objektet: Restaurang
Casablanca

LIV.2022.841

436 2022-05-18 Inspektion på objektet: Café Kom LIV.2022.916

437 2022-05-18 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.502

438 2022-05-23 Inspektion på objektet: Café Strömmen LIV.2022.932

439 2022-05-23 Klassning enligt miljöbalken 2022 MIL.2022.259

440 2022-05-23 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1319
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441 2022-05-23 Inspektion på objektet: Kinna Wok & Bar LIV.2022.862

442 2022-05-24 Inspektion på objektet: Rydals Herrgård LIV.2022.878

443 2022-05-25 Anmälan/ansökan - värmepump HÄL.2022.921

444 2022-05-25 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.901

445 2022-05-25
Inspektion på objektet: Blommigt och
Prickigt

LIV.2022.891

446 2022-05-25
Anmälan -   ANVÄNDNING AV AVFALL FÖR
ANLÄGGNINGSÄNDAMÅL 

MIL.2022.149

447 2022-05-25 Ny klassning förskola- Bjälbo förskola HÄL.2022.83

448 2022-05-25
Inspektion på objektet: Skene Star &
Anatolia Grill

LIV.2022.950

449 2022-05-25 Ny klassning förskola- Stommens förskola HÄL.2022.778

450 2022-05-25 Ny klassning förskola- Solgårdens Förskola HÄL.2022.777

451 2022-05-25 Inspektion på objektet: Café Skrädderiet AB LIV.2022.912

452 2022-05-25
Ny klassning förskola- Snickaregårdens
förskola

HÄL.2022.775

453 2022-05-25 Ny klassning förskola- Smedjans förskola HÄL.2022.772

454 2022-05-25 Ny klassning förskola- Fotskäls förskola HÄL.2022.220

455 2022-05-25 Ny klassning förskola- Habygårdens förskola HÄL.2022.223

456 2022-05-25
För kännedom - schaktmassor för
anläggningsändamål

MIL.2022.351

457 2022-05-25 Inspektion på objektet: Stationsgatan 2 LIV.2022.957

458 2022-05-27 Inspektion på objektet: Lockö Café LIV.2022.924

459 2022-05-27 Inspektion på objektet: Ekås Servicehus LIV.2022.959

460 2022-05-27 Inspektion på objektet: Lyckeskolan LIV.2022.960

461 2022-05-31
Ansökan - om tillstånd för
schaktningsarbeten inom VSO

MIL.2022.948

462 2022-06-02 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.832

463 2022-06-02 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.150
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För kännedom har 17 ansökningar om kompostering av hushållsavfall
beviljats av teknik- och serviceförvaltningens kundtjänst under perioden
april- maj 2022.

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

Eventuella upptäckta avvikelser redovisas på nämndens sammanträde den 16
september.
________________

464 2022-06-01
Ansökan - schaktningsarbete inom Örby
VSO

MIL.2022.968

465 2022-06-02 Inspektion på objektet: Kinna Finbageri AB LIV.2022.971

466 2022-06-02 Inspektion på objektet: Handlarn i Öxabäck LIV.2022.972

467 2022-06-02 Ansökan enskilt avlopp MEA.2022.111

468 2022-06-02 Inspektion på objektet: Bull Burgers LIV.2022.920

469 2022-06-02 Inspektion på objektet: Handlarn i Öxabäck LIV.2022.972

470 2022-06-02 Inspektion på objektet: Marks Golfkrog LIV.2022.973

471 2022-06-01 Inspektion på objektet: Mumbai Indian LIV.2022.976

472 2022-06-02
Ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till
slutet sällskap

SERVT.2022.689

473 2022-06-02 Utebliven årsrapport F-gas 2021 MIL.2022.651

474 2022-06-02 Utebliven årsrapport F-gas 2021 MIL.2022.649

475 2022-06-02 Utebliven årsrapport F-gas 2021 MIL.2022.648

476 2022-06-02 Utebliven årsrapport F-gas 2021 MIL.2022.645

477 2022-06-02 Utebliven årsrapport F-gas 2021 MIL.2022.643

478 2022-06-02 Utebliven årsrapport F-gas 2021 MIL.2022.646

479 2022-06-02 Utebliven årsrapport F-gas 2021 MIL.2022.650

480 2022-06-02 Ansökan enskilt avlopp MEA.2021.1674

481 2022-06-02
Ansökan - tillfälligt tillstånd för servering i
slutet sällskap

SERVT.2022.633
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Meddelanden 2022

1. KSAU § 143 - Fastställande av reviderade ramar 2023.

2. KS § 69 - Översyn av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.

3. KF § 96 - Översyn av finanspolicy för Marks kommunkoncern.

4. KF § 97 - Översyn av finansiella riktlinjer för Marks kommunkoncern.

5. KF § 98 - Översyn av reglemente för kontroll av ekonomiska transaktioner.

6. KF § 105 - Revidering av reglemente för socialnämnden och miljönämnden
avseende automatspel.

________________

§50/2022 Dnr: ALLM M.2022.90

Miljönämndens beslut

Redovisning av inkomna meddelanden godkänns och läggs till handlingarna
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Information

Förvaltningschefen informerar:
· Bästa företagskommun
· Förenkla helt enkelt

28 Oktober – block heldag med fokus på myndighetsutövning (berörda
nämnder och tjänstemän)
Avslutande dag 5 december

· Hösten: marknäringsdag (27 oktober)
· Fokus frågor: 

Service, bemötande, Kommunikation
Samarbete och tillsammansperspektiv internt inom kommunen
Samarbete med näringsliv och civilsamhälle

· Unga kommunutvecklare
· SBF 2.0 - status rekryteringar

Miljöchefen informerar:
· Samverkan inom alkohol, tobak och receptfria läkemedel mellan Mark,

Svenljunga och Bollebygds kommuner.
· Personalläget inom miljöenheten fortsatt bekymmersamt. Avslutade

och pågående rekryteringar.
· Fyra feriearbetare på plats v.24-26.
· Översyn av naturvårdsfonden; dess varande och framtida struktur.

Naturvårdsstiftelse?
· Lågt intäktsläge hittills utifrån mycket arbete med omklassningar enligt den

nya behovsstyrda mijölbalkstaxan samt efterhandsdebitering med
"innestående kontrolltid" inom livsmedelskontrollen

· Kvartalsresultat Insikt.
· JO-anmälan.
· Polisanmälningar gällande olovliga markarbeten inom vattenskyddsområden.
· Covid-19 och flyktingar från Ukrainakriget, Inget att informera om.

________________

§51/2022 Dnr: ALLM M.2022.91
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Övriga frågor

Ann-Christine Asp (S) ställer fråga om eventuell sammanslagning av Plan- och
byggnadsnämnden och miljönämnden.

Håkan Andersson (S) besvarar frågan med att det ligger som förslag och
kommer upp som ett beslutsärende på kommunfullmäktiges sammanträde den
16 juni.
________________

§52/2022 Dnr: ALLM M.2020.980
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