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Protokoll
2019-08-20

§ 37 2019.012 MN

Yttrande till Länsstyrelsen angående överklagan av
miljöskyddsnämndens beslut om föreläggande, MN § 21 2019 (E 2019374)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden beslutade den 2019-03-19 att XX och YY ska vidta åtgärder inom
strandskyddat område, på fastigheten ZZ. Beslutet avsåg anpassning av
byggnader/anordningar inom strandskyddat område.
Överklagan inkom den 20 juni 2019.
Miljöskyddskontoret ansökte om anstånd till att bemöta synpunkterna i nästkommande
nämnd (nämndsammanträdet i augusti). Länsstyrelsen godkände anståndet till den 1
september.
Förvaltningens yttrande
Bilderna
Bilderna kommer ej att gallras från ärendet, men vid begäran kan dessa göras
sekretessbelagda för att X ska känna sig trygg med att bilderna ej kommer att användas i
spridningssyfte. Kommunen har endast använt bilderna i ärendet med syfte att minimera
kostnader för utredningen som i slutändan belastar fastighetsägaren.
Vitet
Angående synpunkter på vitet i beslutet (§ 21 2019.012 MN) hänvisar miljöskyddskontoret till
motivering som gjordes i beslutet. ”Omfattningen på de ingrepp som har gjorts samt att FÄ
bedriver uthyrningsverksamhet gör att miljöskyddskontoret anser att föreläggandet behöver
förenas med ett vite för att säkerställa och motivera att åtgärdena efterlevs.”
Privatiserande effekt
Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) bedömer i en dom med målnummer M 804-13 att
allmänheten hade inte tillgäng till markområdet på grund av den tomtplatsavgränsning som
tidigare gjorts. MÖD konstaterade dock att trädäckets utformning innebar en privatisering av
vattenområdet. MÖD bedömde att trädäcket stred mot strandskyddets syften och medgav
därmed ingen dispens för åtgärderna.
Nuvarande utformning av bastubyggnaden och dess tillhörande anordningar har, på
fastigheten ZZ, utökat den privatiserande effekten mer än tidigare bastubyggnad, samt mer
än vad som är angivet i beslut om strandskyddsdispens (SBN § 126).
Utökning av hemfridszonen bedöms minska allemansrättsligt tillgängliga områden i vattnet
nära tomten.
Punkt 2, Dörren
För förtydligande behöver dörren inte vara nyproducerad utan det går lika bra om det är en
begagnad dörr som uppfyller de krav som ställts i beslutet. Dörren är därmed en ny dörr för
byggnaden.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-20

Punkt 3, skärmtak
Prövning av strandskyddsdispens hanterade inte frågan om skärmtak eftersom det inte
nämndes i ansökan om strandskyddsdispens.
Punkt 4, Soldäck/altan/terrass
Soldäcket ger en kraftig utökning av hemfridszonen. Miljöskyddskontoret har med hjälp av
tidigare bilder och inspektioner inte kunnat konstatera att en stenläggning existerat. Se beslut
(§ 21 2019.012 MN).
Punkt 5, Brygga
Bryggan som finns på fastigheten idag har inte samma utformning som den brygga som låg
där innan år 1975. Bryggan kan därför anses vara ny enligt gällande lagstiftning.
Sammanfattning
Miljöskyddsnämnden anser inte att fastighetsägarna har följt det som beslutats i
strandskyddsdispensen, SBN § 126. Åtgärderna som vidtagits går utanför det
fastighetsägarna fick dispens till och därför anser miljönämnden att fastighetsägarna behöver
anpassa byggnationerna.
Samhällsbyggnadsnämnden bedömde att ingen utökning av hemfridszonen skulle ske
baserat på de handlingar som inkom vid dispensansökan för strandskydd.
Bastun och soldäcket som finns på fastigheten idag bedöms av Miljöskyddsnämnden inte
överensstämma med de handlingar som ingick i dispensansökan.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
Miljöskyddskontorets förslag till yttrande antas och skickas till Länsstyrelsen som nämndens
bemötande av överklagan.
Expedieras till
Länsstyrelsen
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§ 38 2019.017 MN

Delegationsordning för miljöskyddskontoret (E 2019-1526)
Ärendebeskrivning
Ärendet föredras muntligt.
Beslut
Arbetsutskottet hänskjuter beslutet till nämnden.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Utdragsbestyrkande

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-08-27
Peter Pors

Miljöskyddsnämnden

2019.017 MN

Uppdatering av delegationsordning
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige fattade 19 juni beslut, KF 124 §, om nytt reglemente för
miljöskyddsnämnden. Beslutet som fattades var att miljöskyddsnämnden skall fullgöra
kommunens uppgifter enligt lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter. Denna nya
lag började gälla 2019-07-21. Uppgifterna enligt förra lagstiftningen var delade mellan
socialnämnden och miljöskyddsnämnden. Kommunfullmäktige fattade även beslut om att
föra över kommunens uppgifter enligt alkohollag (2010:1622) och lag (2009:730) om handel
med vissa receptfria läkemedel från socialnämnden till miljöskyddsnämnden.
Utöver dessa två områden så behöver miljöskyddsnämndens delegationsordning uppdateras
med anledning av att GDPR (General Data Protection Regulation) började gälla under 2018.

Beredning
Föreliggande revidering omfattar:




Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter
Alkohollag (2010:1622)
GDPR (General Data Protection Regulation)

Ekonomisk bedömning
Administrativ kostnad.
Förslag till beslut
Reviderad delegationsordning för miljöskyddsnämnden godkänns och börjar gälla från och
med 1 september 2019.

Beslutet ska skickas till
Klicka här för att fylla i vilka beslutet ska skickas till.

Maria Jacobsson
Förvaltningschef

Peter Pors
Nämndsekreterare
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Allmänna bestämmelser för delegeringen
Syftet med delegering av nämndens beslutanderätt är att avlasta nämnden ärenden som inte
är av principiell beskaffenhet eller av större vikt för att möjliggöra en effektivare kommunal
förvaltning med snabbare beslutsvägar och kortare handläggningstider.
Nämnden kan när som helst återkalla eller ändra ett givet delegationsuppdrag (6 kap.
33 § KL).
Beslutanderätten får inte delegeras vad gäller (6 kap 34 § kommunallagen):
•
•
•
•

Ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet.
Framställningar eller yttranden till kommunfullmäktige liksom yttranden med
anledning av att beslut av nämnden i dess helhet eller av kommunfullmäktige
överklagats.
Ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt.
Vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.

Delegationsrätten omfattar (med undantag för delegation i brådskande ärenden, punkt 1
nedan) inte heller ärenden som är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt.
Sådana ärenden ska av delegaten hänskjutas till nämnden för avgörande.
Rätt att besluta i en viss ärendegrupp innefattar rätt att besluta
• att bifalla eller avslå en ansökan,
• att förena tillstånd/godkännande/dispenser/undantag med villkor,
• om omprövning, upphävande eller återkallande av beslut
• vad som i övrigt ska gälla för beslut om tillstånd, godkännande, dispens eller undantag
enligt vad som anges i särskilda bestämmelser,
• att meddela förelägganden eller förbud i tillsyns- och anmälningsärenden,
• att beslutet ska gälla även om det överklagas
• att lämna en anmälan eller ett klagomål utan åtgärd.
• att, när så är särskilt föreskrivet, förelägga sökanden att avhjälpa brist i ansökningshandlingarna
• att besluta att avvisa en ansökan, när förutsättningar inte finns för att ta upp ärendet
till behandling i sak,
• att avskriva ett ärende från vidare handläggning (om en ansökan har återkallats eller
frågan förfallit av annan anledning),
• att besluta om rättelse/omprövning av beslut som delegaten fattat enligt de
förutsättningar som anges i 26 respektive 27 §§ förvaltningslagen,
• att avvisa överklagande av beslut som fattats av delegaten när överklagandet kommit
in för sent enligt 24 § förvaltningslagen.
Vidaredelegering
Förvaltningschefen får vidaredelegera beslutanderätt till annan anställd inom
miljöskyddskontoret. Vidaredelegering framgår av ”Arbetsordning för miljöskyddskontoret”.
Anmälan av delegationsbeslut
Beslut som fattas med stöd av delegering från nämnden ska alltid anmälas på nämndens
nästa sammanträde. Delegationsbeslut ska undertecknas av delegat på nämndens vägnar.
Beslut som fattas med stöd av vidaredelegering skall anmälas till förvaltningschefen.
Ordförandens beslut i ärenden som är så brådskande att nämndens avgörande inte kan
avvaktas skall anmälas vid nämndens nästa sammanträde.
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Delegationsförteckning
Ordförandens delegation
1. Besluta i ärenden enligt 6 kap. 36 § kommunallagen som är så brådskande att
nämndens avgörande inte kan avvaktas. Delegationen avser alla nämndens
verksamheter. Beslut ska alltid anmälas på nämndens nästa sammanträde.
2. Utfärda fullmakt att företräda nämnden och föra dess talan vid domstolar och andra
myndigheter enligt 6 kap. 6 § kommunallagen.

Förvaltningschefens delegation
Allmänna ärenden
A.1

Framställningar till statliga och kommunala myndigheter i anslutning till nämndens
verksamhet, dock ej framställning till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

A.2

Remittering av ärenden och besvarande av remisser, dock ej yttrande till
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Delegationsrätten gäller inte ärenden av
principiell beskaffenhet eller av annan större vikt.

A.3

Avge yttranden eller delta i samråd i ärenden som angår nämnden enligt särskilda
bestämmelser angivna i lag, förordningar och föreskrifter. Delegationsrätten gäller
inte ärenden av principiell beskaffenhet eller av annan större vikt.

A.4

Avvisa en överklagandeskrivelse som inkommit för sent enligt förvaltningslagen.

A.5

Avge yttrande till högre instans med anledning av överklagande av beslut som
fattats med stöd av delegation. Delegationen omfattar inte yttrande med anledning
av överklagande av beslut som fattats av kommunfullmäktige eller nämnden.

A.6

Överklaga beslut och domar som innefattar ändring av beslut som fattats med stöd
av delegation.

A.7

Besluta om föreläggande eller förbud förenat med vite.
Vitesförelägganden som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för nämnden.

A.8

Ansöka till domstol om utdömande av vite.

A.9

Besluta om att inte lämna ut allmän handling.

A.10

Besluta om delgivning.

A.11

Begära polishandräckning.

Avgiftsärenden
A.12

Besluta om debitering av avgifter enligt de för nämnden gällande taxorna samt enligt
bestämmelser i EU-lagstiftningen.
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A.13

Besluta om nedsättning eller efterskänkande av avgifter enligt de för nämnden
gällande taxorna.

Miljöbalkens område
M.1

Miljökonsekvensbeskrivningar och annat beslutsunderlag, 6 kap. MB

M.1.1

Avge yttrande i samband med miljökonsekvensbeskrivning och annat
beslutsunderlag.

M.2

Skydd av områden, 7 kap. MB

M.2.1

Besluta i ärenden om tillstånd, anmälan, dispens och undantag enligt föreskrifter
meddelade med stöd av 7 kap. MB.

M.2.2

Besluta om föreläggande och förbud enligt föreskrifter meddelade med stöd av 7
kap. MB.

M.3

Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB

M.3.1

Besluta i ärende om tillstånd och anmälan att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt
6 §.

M.3.2

Besluta om föreläggande för verksamhetsutövare av miljöfarlig verksamhet att
söka tillstånd enligt 6 §.

M.3.3

Besluta i ärende om tillstånd och anmälan att inrätta eller ändra avloppsanläggningar enligt 7 §.

M.3.4

Förordna att ett tillstånd om miljöfarlig verksamhet ska gälla även om det överklagas

M.3.5

Besluta att vidta de åtgärder som behövs för att spåra allvarlig smitta och
undanröja risken för smittspridning enligt 15 §.

M.3.6

Besluta i ärende om tillstånd och anmälan att inrätta värmepumpsanläggning för
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt 6 §.

M.3.7

Besluta om att inrätta och använda grundvattentäkt enligt 10 §.

M.3.8

Besluta i ärende om anmälan om gödselstad enligt 37 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

M.3.9

Besluta i anledning av anmälan av verksamhet enligt 38 § förordningen om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

M.3.10

Besluta i ärende om tillstånd att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser enligt 11 §.

M.3.11

Besluta i ärende gällande verksamhet eller åtgärd som reglerats i lokala
föreskrifter meddelade enligt 40 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och
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hälsoskydd.
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M.4

Verksamheter som orsakar miljöskador, 10 kap. MB

M.4.1

Besluta i anledning av anmälan om vidtagande av efterbehandlingsåtgärder inom
förorenade områden som avses i 10 kap. MB och 28§ förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.

M.5

Vattenverksamhet, 11 kap. MB

M.5.1

Beslut i ärende om anmälan av vattenverksamhet enligt 9a-b och 13 §§.

M.6

Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB

M.6.1

Besluta om föreläggande och förbud enligt 6 §.

M.6.2

Besluta i tillsynsärende angående miljöhänsyn i jordbruket.

M.7

Kemiska produkter och biotekniska organismer, 14 kap. MB

M.7.1

Beslut i ärenden om tillstånd, anmälan, dispenser eller undantag enligt 14 kap. MB
och EU-lagstiftning samt förordningar och föreskrifter meddelade med stöd av
dessa.

M.8

Avfall och producentansvar, 15 kap. MB

M.8.1

Besluta i ärende om dispens eller anmälan att själv kompostera eller på annat sätt
återvinna eller bortskaffa avfall enligt 18 §.

M.8.2

Besluta i ärende om dispens/tillstånd för kompostering i grupp- och flerbostadsbebyggelse, förskolor, skolor etc. enligt 18 §.

M.8.3

Besluta om undantag enligt lokala renhållningsföreskrifter.

M.9

Tillståndsprövning, 22 kap. MB

M.9.1

Besluta om villkor av mindre betydelse som mark- och miljödomstol eller
länsstyrelse i beslut om tillstånd till miljöfarlig verksamhet överlåtit åt
tillsynsmyndigheten att fastställa enligt 25 §.

M.10

Tillstånds giltighet, omprövning m.m., 24 kap. MB

M.10.1

Besluta att återkalla tillstånd, dispens eller godkännande som meddelats enligt
balken eller enligt föreskrifter med stöd av balken och att förbjuda fortsatt
verksamhet enligt 3 §.

M.10.2

Besluta att ompröva tillstånd, ändra eller upphäva villkor eller andra bestämmelser
eller meddela nya sådana i fråga om miljöfarlig verksamhet eller vattenverksamhet
enligt 5 §.

M.10.3

Besluta att begära omprövning hos länsstyrelsen enligt 7 §.

M.10.4

Besluta att på ansökan av tillståndshavare upphäva eller ändra bestämmelser och
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villkor i ett tillståndsbeslut enligt 8 §.
M.11

Tillsyn, 26 kap. MB

M.11.1

Besluta om förelägganden eller förbud i ärenden som nämnden ansvarar för
enligt 9 §.

M.11.2

Besluta att ålägga tidigare ägare eller nyttjanderättshavare att lämna uppgift om
ny ägares eller nyttjanderättshavares namn och adress enligt 13 §.

M.11.3

Besluta att sända föreläggande eller förbud, som meddelats mot någon i
egenskap av ägare m.m. till inskrivningsmyndigheten för anteckning i
inskrivningsregistret enligt 15 §.

M.11.4

Besluta om verkställighet och rättelse på den felandes bekostnad enligt 17-18 §§.

M.11.5

Besluta att begära att den som bedriver verksamhet som kan befaras medföra
olägenhet för människors hälsa eller påverka miljön ska lämna förslag till
kontrollprogram eller förbättrande åtgärder enligt 19 §.

M.11.6

Förelägga den som bedriver miljöfarlig verksamhet att avge miljörapport enligt
20 §.

M.11.7

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd att lämna de
uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen enligt 21 §.

M.11.8

Besluta att förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärd eller som
upplåter byggnad för bostäder eller allmänt ändamål, att utföra sådana
undersökningar av verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen
enligt 22 §.

M.11.9

Besluta att undersökningar som behövs för tillsynens skull skall utföras av någon
annan än verksamhetsutövaren och att utse någon att utföra undersökningen
enligt 22 §.

M.11.10

Besluta om fastställande av ersättningsbelopp för undersökningen enligt M.10.9
enligt 22 §.

M.11.11

Besluta om att förena beslut om undersökning med förbud att överlåta berörd
fastighet eller egendom till dess undersökningen är slutförd enligt 22 §.

M.11.12

Bestämma att beslut i tillsynsärende ska gälla omedelbart även om det överklagas
26 §.

M.12

Tillträde m.m., 28 kap. MB

M.12.1

Besluta att meddela förbud att rubba eller skada mätapparat eller liknande
utrustning som behöver sättas ut vid undersökningar enligt 1 och 7 §§.

M.13

Miljösanktionsavgifter, 30 kap. MB

M.13.1

Besluta om miljösanktionsavgifter enligt 3 §.
Miljösanktionsavgift som beslutats på delegation ska särskilt redovisas för
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nämnden.

Livsmedelsområdet m.m.
L.1

Livsmedelslagen

L.1.1

Besluta att meddela förelägganden och förbud som behövs för efterlevnaden av
livsmedelslagen (22§), de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen, de EGbestämmelser som kompletteras av lagen samt de beslut som meddelats med stöd
EG-bestämmelserna.

L.1.2

Besluta att ta hand om en vara samt – om förutsättningar för det föreligger – att
låta förstöra varan på ägarens bekostnad enligt 24 §.

L.1.3

Besluta om åtgärder som behövs för att spåra smitta och undanröja risk för
smittspridning efter underrättelse från smittskyddsläkaren om att smitta sprids eller
misstänks spridas genom livsmedel enligt 25 §.

L.1.4

Besluta att förordna att ett beslut ska gälla omedelbart även om det överklagas
enligt 33 §.

L.2

Livsmedelsförordningen

L.2.1

Besluta om läkarundersökning enligt 8 §.

L.2.2

Beslut om krav på ersättning för kontrollmyndighetens kostnader som uppkommer
till följd av åtgärder enligt 24 § livsmedelslagen i samband med omhändertagande
av vara enligt 34 §.

L.4

Lagen (2006:805) om foder och animaliska biprodukter

L.4.1

Beslut, föreläggande och förbud med anledning av kontroll enligt lagen och
förordningen

L.5

Kontrollförordningen (EG) 882/2004 om offentlig kontroll

L.5.1

Besluta om registrering av livsmedelsanläggning enligt artikel 31.1 a och b samt
artikel 6.2 o EG-förordning 852/2004.

L.5.2

Besluta om sanering eller andra åtgärder som anses vara nödvändiga för att se till
att livsmedel är säkra eller att livsmedelslagstiftningen följs enligt artikel 54.2 a.

L.5.3

Besluta om att begränsa eller förbjuda utsläppande av livsmedel på marknaden
och import och export av livsmedel enligt artikel 54.2 b.

L.5.4

Besluta att övervaka och vid behov beordra att livsmedel återkallas, dras tillbaka
från marknaden och/eller destrueras enligt artikel 54.2 c.

L.5.5

Besluta om tillstånd till att livsmedel används för andra ändamål än de som de
ursprungligen var avsedda för enligt artikel 54.2.d.
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L.5.6

Besluta att tillfälligt avbryta driften av eller stänga hela eller delar av det berörda
företaget under en lämplig tidsperiod enligt artikel 54.2.e.

L.5.7

Besluta om åtgärder som avses i art. 19 för sändningar från tredje länder enligt
artikel 54.2 g

L.5.8

Besluta om andra åtgärder som den behöriga myndigheten anser vara motiverade
enligt artikel 54.2 h.

L.7

Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30)

L.7.1

Besluta med anledning av kontroll enligt föreskrifterna.

Övriga ärenden
Ö.1
Ö.1.1

Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning (SFS
1998:814)
Besluta om dispens från skyldighet att svara för gångbanerenhållning som
kommunen ålagt fastighetsinnehavare enligt 3 §.

Ö.1.2

Besluta om föreläggande eller förbud

Ö.2

Plan- och bygglagstiftning
Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnd i ärende angående förhandsbesked,
bygglov, rivningslov och marklov

Ö.2.1
Ö.2.2

Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnd angående upprättande av
områdesbestämmelser och detaljplan där standarförfarande används, samt vid
ändring av detaljplan

Ö.2.3

Avge yttrande till samhällsbyggnadsnämnd över förslag till detaljplan och
områdesbestämmelser under granskningstiden när nämnden tidigare avgivit
yttrande i samrådsskedet

Ö.3

Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

Ö.3.1

Avge yttranden i ärende angående brandfarlig vara

Ö.4

Lag (2005:1248) om skyldighet att tillhandahålla förnybara drivmedel

Ö.4.1

Beslut om föreläggande och förbud enligt 6 §.
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Ö.5
Ö.5.1

Strålskyddslagen (1988:220)
Besluta att begära upplysningar eller handlingar som behövs för sådan tillsyn
enligt strålskyddslagen som nämnden ansvarar för enligt 31 §.

Ö.5.2

Beslut om föreläggande och förbud enligt 32 och 34 §§.

Ö.5.3

Besluta i ärende om solarier inom nämndens ansvarsområde i vilken solarium
upplåts till allmänheten i övrigt.

Ö.6

Tobakslagen (1993:581)
Besluta om föreläggande och förbud enligt 20 §.

Ö.6.1

Ö.6

Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter (LTLP)
Handel, 5 kap. LTLP

6.1

Beslut att avslå en ofullständig ansökan enligt 1 §.

6.2

Beslut att avslå ansökan enligt 2 §.

6.3

Beslut att bevilja ansökan om försäljningstillstånd för detalj- och partihandlare
enligt 1 och 3 §§.

6.4

Beslut att avslå ansökan om försäljningstillstånd avseende detalj- och
partihandlare enligt 3 §.

6.5

Besluta om att begära in yttranden från Polismyndigheten enligt 4 §.

6.6

Godkänna anmälan från dödsbo eller förvaltare enligt 8 §.

6.7

Beslut om att bevilja försäljningstillstånd efter ansökan från konkursbo enligt 9 §.

6.8

Godkänna anmälan om försäljning av elektroniska cigaretter eller
påfyllnadsbehållare enligt 15 §.
Tillsyn, 7 kap

6.9

Utöva tillsyn över att denna lag och anslutande föreskrifter följs enligt 3-4 §§

6.10

Besluta att meddela föreläggande eller förbud i tillsynsverksamheten för att
denna lag och anslutande föreskrifter efterföljs enligt 9 §.

6.11

Besluta att sätta ut vite i beslut om föreläggande och förbud enligt 9 §

6.12

Beslut att återkalla tillstånd om tillståndet ej längre utnyttjas enligt 10 § p.1.
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6.13

Beslut att återkalla tillstånd enligt 10 § p. 2-4

6.14

Besluta att meddela tillståndshavaren varning enligt 11 §.

6.15

Besluta att meddela föreläggande eller förbud till den som bedriver detaljhandel
av e-cigaretter eller påfyllnadsbehållare enligt 12-13 §.

6.16

Besluta att meddela varning enligt 13 §.

6.17

Besluta att förena föreläggande eller förbud med vite enligt 15 §.

6.18

Begära upplysningar, handlingar, varuprover, och liknande som behövs för
tillsynen enligt 17 §.

6.19

Begäran om biträde och handräckning av polismyndigheten för utövande av
tillsyn enligt 18-19 §§.

6.20

Underrättelse till Polismyndighet, Folkhälsomyndighet samt berörd länsstyrelse
enligt 20-21 §§.

6.21

Genomföra kontrollköp enligt 22 §.
Avgift, 8 kap.

6.22

Besluta att debitera, sätta ned eller efterskänka avgift enligt taxa för tillsyn enligt
tobakslagen.
Överklagande, 9 kap.

6.23

Överklagande av domar från förvaltningsrätt och kammarrätt jämte yttrande till
överinstanser i ärenden som handläggs enligt tobakslagen.
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Ö.7
Ö.7.1

Ö.7.1

Alkohollagen (1994:1738)
Yttrande till den kommunala nämnd som handhar ärenden angående tillstånd till
servering av alkoholhaltiga drycker.

Yttrande till den kommunala nämnd som handhar ärenden angående tillstånd till
servering av alkoholhaltiga drycker.
Alkohollagen (2010:1622)
Detaljhandel, 5 kap AL

7.1

Godkännande av anmälan om försäljning av folköl enligt 5 §
Servering av alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat, 8 kap AL

7.2

Besluta om att avvisa ansökan enligt 2 §.

7.3

Besluta om serveringstillstånd för servering till allmänheten enligt 2 § och 15 §.

7.4

Besluta om serveringstillstånd för servering till förening, företag eller annat slutet
sällskap enligt 2 §.

7.5

Besluta om att begränsa ett stadigvarande tillstånd enligt 2 § 2 stycket

7.6

Besluta om utökad serveringstid utöver normaltid enlig 2 § och 19 §.

7.7

Besluta om tillfälligt utökad serveringsyta enligt 2 §.

7.8

Godkännande av anmälan om kryddning av spritdryck enligt 3 §.

7.9

Besluta om serveringstillstånd för cateringverksamhet enligt 4 §.

7.10

Godkännande av lokal för cateringverksamhet enligt 4 §.

7.11

Godkännande av anmälan om provsmakning vid arrangemang riktade till
allmänheten enligt 6 § 1

7.12

Besluta om tillfälligt serveringstillstånd för provsmakning för partihandlare enligt 6
§ 2.

7.13

Godkännande av anmälan om provsmakning för den som tillverkar alkoholdrycker
eller alkoholliknande preparat enligt 7 §.

7.14

Besluta om särskilt tillstånd att anordna provsmakning vid tillverkningsstället enligt
7 §.

7.15

8 kap. 8 § AL: Besluta om godkännande av anmälan om servering av folköl enligt 8
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§.

7.17

Besluta om avslag enligt 12 §.

7.19

Besluta om att bevilja flera tillståndshavare att nyttja ett gemensamt
serveringsutrymme enligt 2 § och 14 §.

7.20

Besluta om tillstånd för servering i foajeer, till teater eller konsertlokal under paus
utan krav på matservering enligt 15 § st 4.

7.21

Neka serveringstillstånd enligt 17 §.

Tillsyn 9 kap AL
7.22

Utföra tillsyn enligt 2 § och 3 §.

7.23

Sända kopia av beslut i ärende enligt denna lag till Folkhälsomyndigheten,
länsstyrelse och Polismyndighet enligt 7 §.

7.24

På begäran lämna uppgifter till annan tillsynsmyndighet enligt 8 §.

7.25

Besluta att begära biträde av polismyndighet vid tillämpning av 13-15 § enligt 9 §.

7.26

Besluta om serveringstillstånd för konkursförvaltare enlig 12 §.

7.27

Begäran om tillträde och handlingar enligt 13- 15 §.

7.28

Utföra kontrollköp enligt 15 a §.

7.29

Besluta om att meddela tillståndshavaren erinran enligt 17 §.

7.30

Besluta om att meddela tillståndshavaren en varning enligt 17 §.

7.31

Besluta om återkallelse av serveringstillstånd som inte längre utnyttjas enligt 18 §
1

7.32

Besluta om återkallelse av serveringstillstånd enligt 18 § 2 och 3 samt sista stycket

7.33

Besluta att meddela varning till den som säljer eller serverar folköl enligt 19 §.

7.34

Besluta att förbjuda fortsatt verksamhet till den som säljer eller serverar folköl
enligt 19 §.
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7.35

Besluta om varning för den som bedriver servering på särskilt boendeförbud enligt
20 §.

7.36

9 kap 20 § Besluta om förbud om max 6 månader för den som bedriver servering
på särskilt boendeförbud enligt 20 §.

Ö.8
Ö.8.1

Personuppgiftslagen (1998:204)
Godkännande av nya eller förändrade behandlingar av personuppgifter.

Ö.8.2

Rättelse av personuppgifter enligt 28 §. Avser ändring av grundläggande
information om registrerad

Ö.8.3

Utplånande av uppgifter enligt 28 §. Innan beslut fattas måste avstämning ske
gentemot arkivlagen (1990:782) och sekretesslagen (1980:100) och prövning skall
ske huruvida i första hand beslut om gallring kan ske.

Ö.8.4

Blockering av uppgift enligt 28 §.

Ö.8.5

Utlämnande av registerutdrag/information enligt 26 § PuL.

Ö.8.6

Tecknande av avtal med personuppgiftsbiträde.

Ö.8

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Ö.8.1

Utlämnande av registerutdrag, art. 15 GDPR.

Ö.8.2

Rättelse, art. 16 GDPR.

Ö.8.3

Radering av uppgifter, art. 17 GDPR.

Ö.8.4

Rätt till begränsning av behandling, art. 18 GDPR.

Ö.8.5

Anmälningsskyldighet avseende rättelse, radering och begränsning, art. 19 GDPR.

Ö.8.6

Konsekvensbedömning av dataskydd, art. 35 GDPR.

Ö.8.7

Tecknande av avtal med personuppgiftsbiträde.
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Administrativa ärenden
Ö.9

Personalärenden

Ö.9.1

Befogenhet att inrätta och dra in befattningar som ej avser förvaltningschef.

Ö.9.2

Besluta om återbesättning av befattningar som ej avser förvaltningschef.

Ö.9.3

Anställning och lönesättning av personal med undantag av förvaltningschef

Ö.9.4

Besluta om avsked eller uppsägning av annan anställd än förvaltningschef

Ö.10

Kvalitetsfrågor

Ö.10.5

Besluta i frågor som rör miljöskyddskontorets kvalitetsarbete.
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Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-08-20

§ 39 2019.002 MN

Delegation av arbetsmiljöuppgifter
Ärendebeskrivning
Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar på arbetsgivaren. Det är arbetsgivarens ansvar att
bedriva ett aktivt och praktiskt arbetsmiljöarbete. Arbetsgivarens yttersta företrädare är
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige har fördelat arbetsmiljöuppgifter till nämnden i dess
reglemente. Nämnden har därmed det övergripande ansvaret för att det finns ett fungerande
arbetsmiljöarbete på förvaltningen.
Det gemensamma reglementet för styrelsen och nämnder, antaget av kommunfullmäktige
den 21 november 2018, § 197, gäller från och med den 1 januari 2019. I detta anges att
styrelsen/nämnden är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning, med undantag
för förvaltningschef som anställs av kommunstyrelsen. Styrelsen/nämnden har hand om
personalfrågor, inklusive arbetsmiljöfrågor, inom sitt verksamhetsområde med undantag av
de frågor som anges i 10 § i kommunstyrelsens reglemente.
Mot bakgrund av detta ska nämnden dels fatta beslut om att ge förvaltningschefen uppgifter i
arbetsmiljöarbetet, dels ska nämndordförande fördela arbetsmiljöuppgifter till
förvaltningschefen. Fördelningen sker genom att ordförande och förvaltningschef
undertecknar uppgiftsfördelningen. Förvaltningen fördelar i sin tur skriftligen
arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är lämpligt.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
Miljöskyddsnämnden beslutar att ge förvaltningschefen uppgifter i det systematiska
arbetsmiljöarbetet med rätt att delegera arbetsmiljöuppgifter så långt ut i förvaltningen som är
lämpligt.
Nämndens ordförande fördelar arbetsmiljöuppgifter till förvaltningschefen genom att
ordförande och förvaltningschef undertecknar uppgiftsfördelningen i dokumentet:
”Fördelning av arbetsmiljöuppgifter nämnd till förvaltningschef”.
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Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
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2019-08-20

§ 40 2019.004 MN

Delegerade beslut 2019
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 308/19-398/19 har fattats sedan förra sammanträdet och är redovisade i
bilaga. Dessutom är ett ordförandebeslut fattat 2019-07-15 av föregående ordförande.
Beslutet gäller ny ledamot och ordförande i arbetsutskottet efter avgående ledamot och
ordförande.
Beredning
En förteckning över besluten som fattats sedan förra sammanträdet har upprättats och finns
tillgänglig tillsammans med kallelsen. Pärmar med delegationsbesluten finns tillgängliga på
miljöskyddskontoret och på nämndens sammanträden.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
Miljöskyddsnämnden tar del av delegationsbesluten
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Utdragsbestyrkande

ÄrendeNr

Fastighet/diarie nummer

HandelseRubrik

BeslutsDatum

Delegationsnummer

2019-79

Äspenäs 1:24

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp

2019-06-03

2019-308

2018-2417
2019-830
2019-1174
2019-894
2019-1155

Edshult 1:6, Enskilt avlopp
Edshult 1:21
Småland 13, Värmepump
Sörhaga 2:1
Västerbodarna 1:449,

2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-04
2019-06-05

2019-309
2019-310
2019-311
2019-312
2019-313

2019-1148 Centrum 1:18
2019-1147

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme
Remiss - Discogolf Nolhaga
Anmälan av installation av värmepump
Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening Saneringsanmälan
Remiss - Alingsås 400 år

2019-06-10
2019-06-10

2019-314
2019-315

2019-699
2019-941
2019-885

Planerad tillsyn - Tillsyn Fastighetsägares Egenkontroll 2019
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Vikarydsvägen 5
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration

2019-06-10
2019-06-11
2019-06-11

2019-316
2019-317
2019-318

2019-06-12

2019-319

2019-06-12

2019-320

2019-06-13

2019-321

2019-06-13
2019-06-13

2019-322
2019-324

2019-06-13
2019-06-13

2019-325
2019-326

2019-06-14
2019-06-14

2019-327
2019-328

Hästskon 1
Vekaryd 1:11, Enskilt avlopp
Börta 2:22

2019-539

Hagtorsslätt 1:5
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
BK Häcken - Gothia Cup, Östlyckeskolan 2,
2019-1144 Livsmedelsanläggning
Registrering av livsmedelsanläggning - Gothia cup 2019
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
2019-564 Bolltorp 4:11
(bolltorpshöjdsvägen 99)
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
2019-561 Bolltorp 4:15
(bolltorpshöjdsvägen 97)
2018-2579 Arlid 1:5
Händelsestyrd tillsyn - Anmälan Om, Strandskyddstillsyn
Remiss strandskyddsdispens - Remiss
2019-1166 Mjönäs 1:6
samhällsbyggnadskontoret
2019-1165 Bergsjödal 1:70
Remiss strandskyddsdispens - Remiss SBK
Ivetas Skönhetsstudio, Erska 2:191,
Anmälan av hälsoskyddsverksamhet - Tatuerare - Kosmetisk
2019-1139 Hälsoskyddsverksamhet
tatuering
2019-867 Björsbo 1:11, Värmepump
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme
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2019-1191 Olivlunden, Stallet 1, Livsmedelsanläggning Registrering av livsmedelsanläggning - Olivlunden
2019-06-14
B & B Tools, Bajonetten 7,
Registrering av livsmedelsanläggning - Ny livsmedelsanläggning
2019-1217 Livsmedelsanläggning
- Ny ägare
2019-06-14

2019-329

2018-1655 Bäck 1:10, Enskilt avlopp
2019-1102 Lygnared 1:23
2019-875 Hästeryd 1:45

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk

2019-06-17
2019-06-17
2019-06-17

2019-331
2019-332
2019-333

2018-1873 Kullabo 1:12

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp

2019-06-18

2019-334

2018-1634 Humlebo 1:11

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp

2019-06-19

2019-335

2017-1936 Genneved 1:55, Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp

2019-06-19

2019-337

2018-2618 Hulskog 1:26

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp

2019-06-19

2019-338

2018-1718 Järnholmen 1:16, Enskilt avlopp
2019-1275 Tvätteriet Alingsås, Mejeriet 6, Miljöfarlig

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
Remiss övrigt - Rivning

2019-06-20
2019-06-20

2019-340
2019-341

2019-876

Anmälan av installation av enskilt avlopp utan vattentoalett
Planerad tillsyn - Utredning Av Ras Och Skredrisk Samt
Utvärdering Av Kontrollprogram
Rapport om förorening i mark - Beslut Om
Åtgärdsförberedande Utredning

2019-06-20

2019-342

2019-06-24

2019-343

2019-06-24

2019-344

2019-1284 Hjorten 22
2019-492 Filaren 1, Köldmedieanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning - Ny livsmedelsanläggning 2019-06-24
Köldmediarapport - Hfc Årsrapport, För År 2018
2019-06-24

2019-345
2019-346

2018-2567
2019-1248
2019-1167
2019-1298

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
Miljösanktionsavgift - Köldmedia
Miljösanktionsavgift

2019-347
2019-348
2019-349
2019-350

2019-740
2019-670

Slävik 1:23
Mjölseredsdeponin - Fma, Mörlanda 1:3,
Miljöfarlig verksamhet
Deponi (lycke Deponi), Västerbodarna
1:303, Miljöfarlig verksamhet

Ryd 1:11, Enskilt avlopp
Jordala 1:34
Kämpen 9, Köldmedieanläggning
Ödenäs Skola, Iss, Ödenäs 1:97,
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2019-06-24
2019-06-24
2019-06-24
2019-06-24

2019-330

2018-2856 Björkekärr 4:18
Pannkakskyrkan Sollebrunn, Sollebrunn
2019-801 20:1, Livsmedelsanläggning

2019-06-25

2019-351
2019-352

2019-92
Långared 7:25
2019-1205 Järngrund 1

Registrering av livsmedelsanläggning - Ny livsmedelsanläggning 2019-06-25
Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Undersökningsprogram
2019-06-25
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme
2019-06-26

2019-668

Bälinge-Torp 4:1

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp

2019-06-27

2019-355

2019-719
2019-1280
2019-1327
2019-1318
2019-921
2019-920

Högekulle 2:1, Enskilt avlopp
Restaurang Amvrosia, Kronan 6,
Abb Ab, Bulten 1, Miljöfarlig verksamhet
Häckelid 1:3, Värmepump
Glossbo 4:1, Enskilt avlopp
Glossbo 1:11, Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
Remiss övrigt - Serveringstillstånd Alkohol
Miljösanktionsavgift
Anmälan av installation av värmepump
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Glossbovägen 62
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Glossbovägen 53
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd Glossbovägen 34
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
Åtgärdskrav oljeavskiljare - Oljeavskiljare
Åtgärdskrav enskilt avlopp - Förbud Att Släppa Ut Orenat
Avloppsvatten
Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring

2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28

2019-356
2019-357
2019-358
2019-359
2019-360
2019-361

2019-06-28
2019-06-28
2019-06-28

2019-362
2019-363
2019-364

2019-06-28
2019-06-28

2019-365
2019-366

Planerad tillsyn - Miljöskydd
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration
Händelsestyrd tillsyn - Anmälan Om, Strandskyddstillsyn
Händelsestyrd tillsyn - Avvikelse Mot
Strandskyddsbestämmelser I Mb

2019-06-28
2019-06-28
2019-07-01
2019-07-01

2019-367
2019-368
2019-369
2019-370

2019-07-01

2019-371

2019-919 Glossbo 1:11, Enskilt avlopp
2019-1129 Börta 2:16
2018-2484 Blomman 7, Oljeavskiljare
2016-2155 Borrås 2:15
2019-866 Bulten 5
Gustaf Melins Åkeri & Grusförsäljning Ab,
2019-1312 Rolfskulle 1:1, Miljöfarlig verksamhet
2019-899 Ryd 1:28, Enskilt avlopp
2019-1274 Maryd 2:18
2018-2579 Arlid 1:5
2018-2778 Björkekärr 2:12

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
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2019-353
2019-354

2019-96
2019-95
2019-1340
2019-788
2019-1140
2019-1197
2019-868
2019-1297
2019-1299

Anten (östad) Vattenanläggning, Ålanda
3:1, Livsmedelsanläggning
Östads Säteri - Vattenanläggning, Östad
15:1, Livsmedelsanläggning
Hjälmared 2:2, Enskilt avlopp
Björkebacken 2:5, Enskilt avlopp
Lida 1:11
Ingared 5:286
Sjöbo 3:9, Enskilt avlopp
Mellby-Åsen 2:17, Värmepump
Mellby-Åsen 2:17, Enskilt avlopp

2016-2113 Knutstorp 1:7
2019-94
2019-1220
2019-1149
2019-1073
2019-1384
2019-1398

Alingsås-hulabäck 2:20
Brogärde 2:33
Bälinge 4:6

Olofsered 2:29
Brobacka Kaffestuga
2019-88
(dricksvattenanläggning), Brobacka 2:1,
2019-1424 Gandhi Mahal, Karlavagnen 8,
2019-781 Hulskog 1:13, Enskilt avlopp
2019-1252 Prästkragen 7
Pizzeria Franco Milano Stadsskogen,
2019-1465 Trollskogen 2, Livsmedelsanläggning
2019-1169 Edshult 1:20
Alingsås Wok, Storken 9,
2019-1158 Livsmedelsanläggning

Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Undersökningsprogram
Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Undersökningsprogram
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Minireningsverk
Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp

2019-07-02

2019-372

2019-07-02
2019-07-04
2019-07-04
2019-07-05
2019-07-05
2019-07-05
2019-07-05
2019-07-05

2019-373
2019-374
2019-375
2019-376
2019-377
2019-378
2019-379
2019-380

2019-07-05

2019-381

2019-07-08
2019-07-08
2019-07-08
2019-07-10
2019-07-11
2019-07-12

2019-382
2019-383
2019-384
2019-385
2019-386
2019-387

2019-07-15
2019-07-16
2019-07-17
2019-07-18

2019-388
2019-389
2019-390
2019-391

Registrering av livsmedelsanläggning - Ny livsmedelsanläggning 2019-07-18
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Gemensam med
Edshult 1:29
2019-07-19
Händelsestyrd tillsyn - Extra offentlig kontroll - Extra offentlig
kontroll
2019-07-23

2019-392

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp
Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Undersökningsprogram
Remiss om förhandsbesked - Naturvärden
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp
Klagomål - Avverkning i del av naturreservat
Remiss övrigt
Anmälan av kompostering
Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
Provtagningsprogram
Registrering av livsmedelsanläggning - Ny ägare
Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration
Anmälan av installation av värmepump
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2019-393
2019-394

Långaredsbygdens Smu Planerad tillsyn - Information Och Begäran Om Faroanalys Och
2019-194 Dricksvattenanläggning, Attholmen 2:10, Provtagningsprogram
2019-07-30
Ab Alingsåshem, Förmannen 2, Förmannen
2018-1474 2, Miljöfarlig verksamhet
Åtgärdskrav oljeavskiljare - Oljeavskiljare
2019-08-07

2019-395
2019-396

2018-1487 Högbråten 1:9

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om Avlopp

2019-08-09

2019-397

2019-1509 Storsten 1:9, Enskilt avlopp

Anmälan av installation av enskilt avlopp utan vattentoalett

2019-08-09

2019-398

2019-1522

Val av ledamot samt ordförande till arbetsutskottet

2019-07-15

Dia 01 - Ordförandebeslut
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