KOMMUNAL
FÖRFATTNINGSSAMLING
Kf 2011-03-24, § 34

REGLEMENTE FÖR MILJÖNÄMNDEN
Gäller fr o m 2011-05-01
Ändrad av kommunfullmäktige:
2012-06-20, § 81
2014-12-15, § 169
2015-12-17, § 161
Utöver det som föreskrivs i kommunallagen, andra lagar och i kommungemensamt reglemente för nämnderna i Marks kommun gäller bestämmelserna i detta reglemente.
VERKSAMHETSOMRÅDE
Miljönämnden ansvarar för kommunens prövnings- och tillsynsuppgifter
inom miljö- och hälsoskyddsområdet samt inom naturvårdsområdet.
Kommunfullmäktige anger nämndens mål och särskilda uppdrag för
planeringsperioden i aktuell budget.
Uppgifter med hänvisning till författning
1§
Miljönämnden ansvarar för de uppgifter som kommunen har enligt följande
lagar samt deras förordningar:
1. Miljöbalken (1998:808), vad avser prövning (dvs. tillstånd,
godkännanden och dispenser) och tillsyn förutom vad gäller
kulturreservat och strandskydd. Miljönämnden har dessutom att
besluta om inrättande av naturminne samt om interimistiska förbud
när det gäller naturreservat och naturminne.
2. Livsmedelslagen (2006:804)
3. Smittskyddslagen (2004:168)
4. Lagen (1998:814) om gaturenhållning och skyltning, vad avser tillsyn
av renhållningen enligt 3 §
5. Strålskyddslagen (1988:220)
6. Lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer
7. Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter
8. Lagen (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara
drivmedel, s.k. pumplagen
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Övriga uppgifter
2§
Miljönämnden ansvarar även för:
1. Inom miljö- och hälsoskydd samt inom naturvård vara kommunens
expertorgan
2. Inom kulturmiljövård vara kommunens expertorgan när det gäller
biologiska kulturmiljövärden och landskapselement
3. Kommunens naturdatabas enligt kommunens naturvårdsprogram
4. Initiativtagare till ansökningar om bidrag till naturvårdsinsatser då det
är motiverat för att bevara naturmiljöer
5. Initiativtagare till säkerställande av naturvårdsobjekt, upprätta förslag
till beslut och skötselplan för naturreservat, djurskyddsområde och
växtskyddsområde
6. Initiativtagare till naturvårdsåtgärder som främjar biologisk mångfald
och allmänhetens naturupplevelser
7. Samordning av kommunens naturvårdsarbete
8. Vara kommunens part vid tecknande av kommunala naturvårdsavtal
enligt 7 kap. 3 § jordabalken (1970:994)
9. Kommunens kalkning mot försurning av sjöar och vattendrag
SAMMANSÄTTNING
Nämnden
3§
Miljönämnden består av 7 ledamöter och 7 ersättare.
Utskott
4§
Inom miljönämnden ska det inte finnas något utskott.
_______
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