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Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-11-12

§ 62 2019.013 MN

Ekonomisk uppföljning och bokslut 2019 (E 2019-732)
Ärendebeskrivning
En uppföljning av det ekonomiska utfallet till och med oktober månad samt en årsprognos för
2019 har genomförts som planerat.
Ekonomiska tabeller med förklaringar till större avvikelser presenteras i bifogad bilaga.
För Miljöskyddsnämnden prognosticeras i nuläget ett överskott med 100 tkr.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
Miljöskyddsnämnden godkänner månadsuppföljningen.
Expedieras till
KS

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida31av
av30
1

Utdragsbestyrkande

2019-11-06

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 – Miljöskyddsnämnden

Belopp i tkr
Verksamhetens intäkter
Personalkostnader

Budget
2019

Utfall
oktober

Avvikelse
helår

Prognos
helår

8 676

6 434

8 022

-654

-15 576

-11 943

-14 738

838

Lokalhyror

-4

-6

-5

-1

-5 084

-3 541

-5 064

20

-543

-116

-646

-103

Verksamhetens kostnader

-21 207

-15 606

-20 453

754

Verksamhetens nettokostnader

-12 531

-9 172

-12 431

100

12 531

10 442

12 531

0

Köp av tjänster
Övriga kostnader

Kommunbidrag

0
Årets resultat

0

1 270

100

100

Utfall för perioden
Utfallet för perioden är 1 270 tkr. Intäkterna är lägre än en linjärt periodiserad budget.
Detta beror framförallt på att flertalet ärenden pågår inom alla områden men debitering
sker först när ärendet är avslutat eller när det gått till beslut. Personalkostnaderna per
den 31 oktober är lägre än en linjärt periodiserad budget. Detta beror vakanta tjänster.
Vissa kostnadsposter förväntas vara högre under årets sista månader. Detta gäller till
exempel konsultkostnader och kostnader för kurser. Posten ”befarade kundförluster” finns
bland Övriga kostnader. Det är gamla kundfakturor som har blivit betalda vilket ger en
”minskad kostnad”.

Helårsprognos samt förändring jämfört med tidigare prognos
Miljöskyddsnämnden prognosticerar ett plusresultat på 100 tkr för 2019. Föregående
prognos visade på ett nollresultat.
Intäkterna förväntas bli 654 tkr lägre än budgeterat. Detta beror på att intäkterna från
avloppsverksamheten förväntas bli lägre på grund av vakanta tjänster.
1
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Prognosen för Personalkostnaderna förväntas bli 838 tkr lägre än budget. Hänsyn har
tagits till omorganisationen vilket ger högre personalkostnader men samtidigt finns det
vakanta tjänster som påverkar prognosen i motsatt riktning.
Prognosen för Köp av tjänst följer budet. Kostnaderna för konsulttjänster förväntas öka
under november och december.
Prognosen för Övriga kostnader är 103 tkr högre än budget. Största avvikelseposten
består av konferenskostnad.
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Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-11-12

§ 61 2019.028 MN

Ändring av del av uppdragsbeskrivning för Vattensamordningsgruppen
och Naturvårdsgruppen
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämndens beslut om att ge Vattensamordningsgruppen och Naturvårdsgruppen i
uppdrag att bjuda in ideella föreningar och/eller andra aktörer med kunskap inom området till
minst ett dialogmöte per år tas bort.
Beredning
Miljöskyddsnämnden beslutade vid sammanträde 29 januari 2019 att anta
uppdragsbeskrivningarna för Vattensamordningsgruppen, § 5 2019, och för
Naturvårdsgruppen, § 6 2019. Till båda dessa beslut gjordes ett tillägg där
Vattensamordningsgruppen respektive Naturvårdsgruppen gavs i uppdrag att bjuda in ideella
föreningar och/eller andra aktörer med kunskap inom området till minst ett dialogmöte per år.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Vattensamordningsgruppen och Naturvårdsgruppen är samverkansgrupper. Det innebär att
arbetet med övergripande och strategiska frågor sker genom informationsöverföring och
dialog mellan förvaltningar. Genom samverkan och dialog kan behov av åtgärder eller tätare
samverkan bli synliga, men dessa samverkansgrupper har inget mandat att fatta beslut om
eller att vidta åtgärder.
Att föra dialog med ideella föreningar eller andra aktörer kan inte ses som en del i arbetet
inom dessa grupper.
Beslut
Arbetsutskottet föreslår miljöskyddsnämnden besluta:
Miljöskyddsnämnden beslutar att upphäva del av beslut för uppdragsbeskrivningarna för
Vattensamordningsgruppen, MN § 5 2019, respektive Naturvårdsgruppen, MN § 6 2019.
Följande formuleringar stryks:
Miljöskyddsnämnden ger Vattensamordningsgruppen i uppdrag att bjuda in ideella föreningar
och/eller andra aktörer med kunskap inom området till minst ett dialogmöte per år.
Beslut om att Miljöskyddsnämnden ger Naturvårdsgruppen i uppdrag att bjuda in ideella
föreningar och/eller andra aktörer med kunskap inom området till minst ett dialogmöte per år
upphävs.

Expedieras till
Vattensamordningsgruppen, Naturvårdsgruppen

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2019-01-29

§ 4 2018.027 MN

Uppdragsbeskrivning för Vattensamordningsgruppen (MR 2018-2449)
Ärendebeskrivning
Miljöskyddsnämnden antog 2017-06-15 § 29 Uppdragsbeskrivning för
Vattensamordningsgruppen. I den uppdragsbeskrivningen framgår det att en revidering ska
ske senast januari 2019, och därefter vart fjärde år.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2019-01-16 lämnat följande yttrande:
Vattensamordningsgruppen har arbetat i nuvarande form i ungefär ett och ett halvt år. Inför
revidering av uppdragsbeskrivningen genomfördes en workshop i syfte att utvärdera vilka
behov som finns framöver. Det framkom att det finns ett behov av en rad olika arbetsgrupper
och att det för att kunna tillsätta arbetsgrupper behövs en styrgrupp med insatta chefer som
kan disponera personella och ekonomiska resurser. Vid vattensamordningsgruppens möten
har det blivit synligt att representanterna i gruppen anser sig ha för lite tid emellan mötena för
att kunna driva och följa upp de frågor som kommer upp vid mötena.
En ny uppdragsbeskrivning arbetades fram under hösten 2018 och miljöskyddsnämnden
beslutade den 26 oktober 2018 att detta förslag skulle skickas ut på remiss till berörda
nämnder (SBN, TK, KS). Remissvar har inkommit från SBN och TK.
Samhällsbyggnadskontoret har svarat att en handläggare från bygglov inte bör ingå då
frågorna är av övergripande och strategisk karaktär, däremot skulle en resurs från
planavdelningen kunna ingå som en del i arbete med översiktsplanen.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-12-17 att avvakta med beslut om medverkan i
vattensamordningsgruppen till dess att nämnden har antagit flerårsstrategi för 2019-2021.
Tekniska nämnden (2018-12-18) ställer sig positiva till vattensamordningsgruppens nya
utformning inklusive förslaget gällande styrgrupp. Tekniska förvaltningen ämnar bidra med 1
representant från VA-avdelningen till att medverka i vattensamordningsgruppen.
Båda nämnderna anger att de vill avvakta med resurser till arbetsgrupper tills behoven är
identifierade och tydligt definierade.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och en förutsättning för allt liv på jorden, genom att arbeta
tillsammans över förvaltningsgränserna kan vi synliggöra behov och skapa förutsättningar för
att arbeta mot gemensamma lösningar och åtgärder. Miljöskyddskontoret ser därför att det
finns ett behov av en grupp som representeras av resurser från VA (VA-ingenjör), plan
(planarkitekt), miljö (enskilda avlopp/miljöfarliga verksamheter) såväl som KLK (miljöstrateg
och exploateringsingenjör). En styrgrupp skulle innebära att cheferna på de olika
avdelningarna blir mer insatta i arbetet med vattenförvaltningen och kan stötta i arbetet mot
bättre vattenkvalitet.
Miljöskyddskontoret anser att vatten är en viktig resurs och att vattenfrågorna behöver lyftas
och arbetas vidare med. Därför bör arbetet med vattensamordningsgruppen fortsätta, även
med de begränsade resurser som nämnderna har beslutat vara tillgängliga.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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2019-01-29

Vattensamordningsgruppen kommer att ta fram konkreta behovsbeskrivningar för
arbetsgrupper, som därefter får förankras hos berörda nämnder. Om en styrgrupp inte anses
vara det lämpligaste sättet för cheferna att stötta vattensamordningsgruppens arbete,
behöver det utredas vidare hur detta ska ske.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2019-01-22, § 3, och
föreslagit att bifalla förvaltningens förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Amanda Andersson (MP) föreslår följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut:


Miljöskyddsnämnden ger Vattensamordningsgruppen i uppdrag att bjuda in ideella
föreningar och/eller andra aktörer med kunskap inom området till minst ett dialogmöte
per år.

Boris Jernskiegg (SD) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan godkännas och finner att det bifalls.
Ordföranden frågar om Amanda Anderssons (MP) tilläggsförslag kan bifallas.
Omröstning begärs
Följande beslutsgång godkänns
Ja-röst innebär bifall till Amanda Anderssons (MP) förslag
Nej-röst innebär avslag för Amanda Anderssons (MP) förslag
Ja

Nej

Staffan Albinsson (C)

Boris Jernskiegg (SD)

Camilla Stensson (S)

Dennis Alvdén (M)

Johan Larsson Utter (S)
Eva Helgesson (S)
Amanda Andersson (MP)
Gunnar Tiselius (S)
Andreas Benkel (L)
Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster antas Amanda Anderssons (MP)
tilläggsförslag.
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida 9 av 30

Utdragsbestyrkande

7

Miljöskyddsnämnden
Protokoll
2019-01-29

Beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att Vattensamordningsgruppen fortsätter arbeta övergripande
och strategiskt med vattenfrågorna i kommunen, med tilldelade resurser.
Miljöskyddsnämnden ger Vattensamordningsgruppen i uppdrag att bjuda in ideella föreningar
och/eller andra aktörer med kunskap inom området till minst ett dialogmöte per år.
Expedieras till
SBN, KS
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Protokoll
2019-01-29

§ 5 2018.028 MN

Uppdragsbeskrivning för Naturvårdsgruppen (MR 2018-2450)
Ärendebeskrivning
En biologisk mångfald och fungerande ekosystem är förutsättningar för en hållbar
samhällsutveckling. Naturvården berör många olika delar av den kommunala verksamheten
och många olika förvaltningars ansvarsområden. Det finns därmed ett behov av en
förvaltningsöverskridande naturvårdsgrupp där olika kompetenser kan mötas och skapa
samsyn.
Beredning
Miljöskyddskontoret har i skrivelse 2019-01-16 lämnat följande yttrande:
Kommunens övergripande mål är en social, ekonomisk och ekologisk hållbar utveckling. I
Alingsås kommun ska den biologiska mångfalden, i marker och vatten såväl som i den
bebyggda miljön, främjas genom att stärka befintliga grönstrukturer samt beakta
ekosystemtjänster i utvecklingen av nya och befintliga områden (Tillväxtprogram 2016-2025).
Naturen berörs i arbetet inom många olika nämnder och förvaltningar. Bland annat
Kommunstyrelsen och därmed kommunledningskontoret har det övergripande strategiska
ansvaret och fattar beslut om mål och visioner för hur Alingsås kommun ska utvecklas, vilka
mark- och vattenområden som ska exploateras och vilka som ska skyddas och bevaras,
samt för kommunens övergripande strategiska mål, riktlinjer och ramar.
Tekniska och Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar för skötsel av parker och kommunens
naturområden och för plan- och byggärenden. Miljöskyddsnämnden ansvarar för prövning
och tillsyn enligt miljöbalken, däribland tillsynen av skyddad natur. Kultur- och
utbildningsnämnden ansvarar för friluftsfrågor och fritidsverksamheter.
Miljöskyddsnämnden beslutade 26 oktober 2018 att det framtagna förslaget till
uppdragsbeskrivning för naturvårdsgruppen skulle skickas ut på remiss till berörda nämnder
(SBN, TN, KFN, KS). Svar har inkommit från SBN, TN, KFN.
Samhällsbyggnadskontoret anser att en bygglovshandläggare inte bör ingå då frågorna är av
övergripande och strategisk karaktär, en resurs från planavdelningen skulle kunna ingå som
en del i arbetet med översiktsplanen. Samhällsbyggnadsnämnden beslutade (2018-12-18)
att avvakta med beslut om medverkan i naturvårdsgrupp till dess att nämnden har antagit
flerårsstrategin för 2019-2021.
Tekniska nämnden beslutade (2018-12-17) att tillstyrka bildandet av en naturvårdsgrupp och
har under år 2019 personella resurser omfattande 80 arbetstimmar att avsätta. Därefter tas
nytt beslut avseende personella resurser inför varje år.
Kultur- och fritidsnämnden har (2018-12-17) gjort bedömningen att man kan ställa de
resurser till förfogande som föreslås när det gäller arbetet i naturvårdsgruppen (40h/år) samt
i den styrgrupp i vilken verksamhetschef deltar i (fyra möten per år samt vid behov).
När det gäller resurser till arbetsgrupper har samtliga nämnder beslutat att avvakta tills
Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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respektive flerårsstrategi för 2019-2021 är färdiga och tills arbetsgrupper är identifierade och
definierade.
Miljöskyddskontorets synpunkter
Naturen och dess förvaltning berör kommunens samtliga verksamheter. Det finns därmed ett
behov av en kommunövergripande naturvårdsgrupp, där naturvårdsfrågor kan diskuteras ur
olika perspektiv, skapa samsyn och driva naturvårdsfrågorna mot en mer hållbar utveckling
för hela kommunens verksamhet och dess invånare.
Miljöskyddskontoret anser att naturvårdsfrågorna är viktiga och att en Naturvårdsgrupp
därmed bör bildas även med de begränsade resurser som idag har tilldelats från de olika
förvaltningarna. Arbetsgrupper får arbetas fram och beslutas om separat när dessa är
identifierade och tydligt definierade. Vad gäller en styrgupp så finns det ett behov av insatta
chefer som begriper sig på frågorna. Om en styrgrupp inte anses vara det lämpligaste sättet
för cheferna att stötta vattensamordningsgruppens arbete, behöver det utredas vidare hur
detta ska ske.
Arbetsutskottet har behandlat ärendet under sitt sammanträde 2019-01-22, § 4, och
föreslagit att bifalla förvaltningens förslag.
Förslag till beslut på sammanträdet
Amanda Andersson (MP) föreslår följande tillägg till arbetsutskottets förslag till beslut:


Miljöskyddsnämnden ger Naturvårdsgruppen i uppdrag att bjuda in ideella föreningar
och/eller andra aktörer med kunskap inom området till minst ett dialogmöte per år.

Boris Jernskiegg (SD) yrkar på bifall till arbetsutskottets förslag.
Beslutsgång
Ordföranden frågar om arbetsutskottets förslag kan godkännas och finner att det bifalls.
Ordföranden frågar om Amanda Anderssons (MP) tilläggsförslag kan bifallas.
Omröstning begärs
Följande beslutsgång godkänns
Ja-röst innebär bifall till Amanda Anderssons (MP) förslag
Nej-röst innebär avslag för Amanda Anderssons (MP) förslag
Ja

Nej

Staffan Albinsson (C)

Boris Jernskiegg (SD)

Camilla Stensson (S)

Dennis Alvdén (M)

Johan Larsson Utter (S)

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Eva Helgesson (S)
Amanda Andersson (MP)
Gunnar Tiselius (S)
Andreas Benkel (L)
Med 7 ja-röster mot 2 nej-röster antas Amanda Anderssons (MP) tilläggsförslag.
Beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att bilda en Naturvårdsgrupp utifrån tillgängliga resurser.
Miljöskyddsnämnden ger Naturvårdsgruppen i uppdrag att bjuda in ideella föreningar
och/eller andra aktörer med kunskap inom området till minst ett dialogmöte per år.
Expedieras till
SBN, KUN, KS
Paragrafen är justerad

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign
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Miljöskyddsnämndens arbetsutskott
Protokoll
2019-11-12

§ 63 2019.004 MN

Delegerade beslut 2019
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 525/19-570/19 har fattats sedan förra sammanträdet och är redovisade i
bilaga.
Förvaltningens yttrande
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.

Justerandes sign

Justerandes sign

Justerandes sign

Sida
Sida15
1 av
av130
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Delegationsrapport (exempelrapport)
ÄrendeRubrik

BeslutsDatum

DelegationsNr

2019-1963 Lerkraft, Hill 3, Livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning

2019-10-08

2019-525

2019-1267 Palmen 4

Klagomål på störande verksamhet - Klagomål på
trafikbuller

2019-10-09

2019-526

2019-1342 Jordnära, Kranen 5, Livsmedelsanläggning

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak

2019-10-09

2019-527

2019-1204 Ingared 4:79

Planerad tillsyn - Strandskydd, Mjörn - Badhus,
Sävelången - Hus 3 + bastu

2019-10-09

2019-528

2019-1731 Pressbyrån, Centrum 1:30, Livsmedelsanläggning

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak

2019-10-09

2019-529

2019-1795 Preem Ab Charlottenbergsvägen 4, Lansen 9,
Miljöfarlig verksamhet

Remiss övrigt - Tillstånd för hantering av brandfarlig vara

2019-10-09

2019-530

2019-1976 Alingsås Tvättcenter Ab, Storken 9, Miljöfarlig
verksamhet

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Beslut om årlig rapportering 2019-10-09

2019-531

2019-1971 Alingsås Tvättcenter Ab, Storken 9, Miljöfarlig
verksamhet

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Beslut om provtagning
inomhusluft

2019-10-09

2019-532

2019-992

Klagomål på inomhusmiljö - Oljud från grannar

2019-10-09

2019-533

2019-1785 Ödenäs 1:73

Anmälan av installation av enskilt avlopp utan
vattentoalett - Torrtoalett

2019-10-10

2019-534

2018-2874 Uplo Deponi Ab, Upplo 1:1, Miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anläggande Av
Geologisk Barriär

2019-10-11

2019-535

2019-1830 Torpet 1:12, Värmepump

Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme

2019-10-11

2019-536

2019-1383 Gitarren 19

Klagomål på störande verksamhet

2019-10-14

2019-537

2019-1783 Erska 2:84, Cistern

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Hantering av
bränslen eller andra kemiska produkter - Anmälan om
förvaring av brandfarlig vätska i vattenskyddsområde

2019-10-14

2019-538

2019-2010 Gandhi Mahal, Karlavagnen 8, Livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning

2019-10-14

2019-539

ÄrendeNr

Anläggning/Fastighet

Rödbetan 28

den 4 november 2019
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ÄrendeRubrik

BeslutsDatum

DelegationsNr

2019-1569 Ingared 5:230

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak

2019-10-15

2019-540

2019-294

Klagomål på inomhusmiljö - Anmälan Om Olägenhet

2019-10-15

2019-541

2019-1610 Ryd 1:13

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration

2019-10-16

2019-542

2018-2244 Långared 1:44, Cistern

Planerad tillsyn - Tillsyn Cistern

2019-10-16

2019-543

2019-1781 Hjälmared 1:10, Värmepump

Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme

2019-10-17

2019-544

2019-1075 Alingsås Frivilliga Skarpskytteförening, Bolltorp 4:5,
Miljöfarlig verksamhet

Klagomål

2019-10-18

2019-545

2019-1708 Sollebrunns Betongelement Ab, Magra 2:27,
Miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring

2019-10-18

2019-546

2019-1736 Simmenäs 1:1

Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Tillsyn strandskydd 2019

2019-10-21

2019-547

2019-2011 Café Reval, Pärlan 7, Livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning

2019-10-21

2019-548

2018-1326 Bäck 1:9, Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om
Avlopp

2019-10-21

2019-549

2019-1959 Simmenäs 1:78

Planerad tillsyn - Hälsoskydd - Tillsyn strandskydd 2019

2019-10-21

2019-550

2019-1719 Alingsås-hulabäck 2:58, Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration

2019-10-21

2019-551

2019-1184 Centrum 1:20

Klagomål på störande verksamhet - Buller från tåg

2019-10-22

2019-552

2019-215

Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare - Anmälan
Befintlig Oljeavskiljare

2019-10-22

2019-553

2019-2009 Ekdahls Mack Ab, Lansen 9, Livsmedelsanläggning

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak - Tobak

2019-10-25

2019-554

2019-2078 Sjöö, Vimpeln 4, Livsmedelsanläggning

Planerad tillsyn - Serveringstillstånd - Tillsyn 2019

2019-10-28

2019-555

2019-1658 Humlebo 1:12, Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd

2019-10-28

2019-556

2019-2097 Lendahls Musikförskola, Iss, Repslagaren 4,
Livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning - Ny
livsmedelsanläggning

2019-10-28

2019-557

2019-2105 Nolhagaskolan, Sörhaga 2:4, Livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning

2019-10-29

2019-558

ÄrendeNr

Anläggning/Fastighet

Skepparen 36

Din-x, Erska 2:121, Miljöfarlig verksamhet

den 4 november 2019

Sida 17 av 30

Sida 2 av 3

ÄrendeRubrik

BeslutsDatum

DelegationsNr

2018-2612 Kvarnabo 1:26, Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om
Avlopp

2019-10-29

2019-559

2019-2087 Myggan 5

Remiss planärenden - DP 106, Ändring av detaljplan 106,
Hemköp Sveagatan 8A (Myggan 5)

2019-10-29

2019-560

2019-2118 Gruppbostad Noltorps Centrum, Plommonet 15,
Livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning - Ny
livsmedelsanläggning

2019-10-30

2019-561

2019-1964 My Way - Sollebrunn AS Butik AB, Erska 1:55,
Livsmedelsanläggning

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak

2019-10-31

2019-562

2019-2060 Gottis, Munin 2, Livsmedelsanläggning

Ansökan om tillstånd för försäljning av tobak

2019-10-31

2019-563

2019-1820 Ödenäs 2:95

Anmälan av installation av enskilt avlopp utan
vattentoalett - Torrtoalett

2019-10-31

2019-564

2019-1502 Störtared 1:2, Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration

2019-10-31

2019-565

2019-1587 Störtared 1:4

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration

2019-10-31

2019-566

2019-2113 Opalen 3, Värmepump

Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme

2019-10-31

2019-567

2019-2137 Sollebrunn 2:46

Händelsestyrd tillsyn - Hälsoskydd - Tillsyn radon 2019

2019-10-31

2019-568

2019-1962 Gäsene 15

Anmälan av installation av värmepump

2019-11-01

2019-569

2019-1767 Innegolfen - Borgens gata, Vallgraven 1,
Livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning

2019-11-01

2019-570

ÄrendeNr

Anläggning/Fastighet

den 4 november 2019

Sida 18 av 30

Sida 3 av 3

Meddelanden 2019
5
2019.007 MN

Sida 19 av 30

Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-11-13
Peter Pors

Miljöskyddsnämnden

2019.007 MN

Inkomna skrivelser och meddelanden
Ärendebeskrivning
Inkomna skrivelser/meddelanden som redovisas under egen punkt. Samtliga skrivelser
lämnas till handläggare för eventuella åtgärder och för kännedom till miljöskyddsnämnden.
1. KF § 209 2019.549 KS - Säkerhetspolicy (E 2019-2226)
2. KF § 200 2016.813 KS - Svar på motion angående införande av strukturerade
riskanalyser inom dricksvatten försörjning – Thomas Pettersson (C) (E 2017-0346)
3. KF § 198 2019.526 KS – Delårsbokslut 2019 för Alingsås kommun
4. KF § 190 2019.687 KS – Val av ny ersättare i miljöskyddsnämnden efter Natalie
Andersson (M), Thomas Thim (M) (E 2019-2224)

Ekonomisk bedömning
Administrativ tid.
Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden tar del av skrivelserna och lägger dem till handlingarna.

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

Maria Jacobsson
Miljöskyddschef

Peter Pors
Nämndsekreterare
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Sida 27 av 30
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