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Ekonomisk
månadsuppföljning 2019 (E
2019-732)
2
2019.013 MN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-06-04
Mika Lindberg

Miljöskyddsnämnden

2019.013 MN

Ekonomisk månadsuppföljning 2019 (E 2019-732)
Ärendebeskrivning
En uppföljning av det ekonomiska utfallet till och med maj 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 nollresultat, dock finns avvikelser på
kontonivå.

Ekonomisk bedömning
Administrativ kostnad.
Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden godkänner månadsuppföljningen.

Beslutet ska skickas till
KS

Maria Jacobsson
Förvaltningschef

Mika Lindberg
Avdelningschef ekonomi
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Ekonomisk månadsuppföljning 2019 – Miljöskyddsnämnden

Belopp i tkr

Budget
2019

Verksamhetens intäkter
Personalkostnader

Utfall
maj

Avvikelse
helår

Prognos
helår

8 676

3 085

8 997

321

-15 576

-6 069

-15 428

148

Lokalhyror

-4

-4

-4

0

-5 084

-1 679

-5 662

-578

-543

100

-434

109

Verksamhetens kostnader

-21 207

-7 652

-21 528

-321

Verksamhetens nettokostnader

-12 531

-4 567

-12 531

0

12 531

5 221

12 531

0

Köp av tjänster
Övriga kostnader

Kommunbidrag

0
Årets resultat

0

654

0

Utfall för perioden
Utfallet för perioden är 654 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. Vissa kostnadsposter kommer att öka
senare under året. Ett exempel på det är att personalkostnaderna kommer att bli högre
framöver då ny avdelningschef är på plats. Även konsultkostnader och kostnader för
kurser förväntas bli högre senare under året. 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 totalt sett ett nollresultat för 2019.
Intäkterna förväntas blir 321 tkr högre än budgeterat på grund av att tjänsten som
kommunens Energi- och klimatrådgivare under året har flyttat till Miljöskyddsnämnden från
Kommunstyrelsen. Finansiering av tjänsten sker genom bidrag från Energimyndigheten.
1
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Prognosen för Personalkostnaderna har ändrats sedan föregående prognos. Tidigare
förväntades personalkostnaderna bli ca 226 tkr högre än budget men prognosen är nu
justerad till att bli 148 tkr lägre än budget. Detta på grund av bland annat föräldraledighet.
Prognosen för Köp av tjänst var i vårbokslutet 124 tkr högre än budget. Nu har
prognosen ändrats till att bli 578 tkr högre än budget. Anledningen är som tidigare
rapporterat ökade kostnader för Energi- och klimatrådgivaren, ökade kostnader för
gemensamma resurser samt kostnader för införande av nytt ärendehanteringssystem. På
grund av vakanta tjänster kommer nu även anlitande av konsulthjälp att öka.
Prognosen för Övriga kostnader har tidigare följt budget. Prognosen är nu justerad till
434 tkr vilket är 109 tkr lägre än budget. Det beror framförallt på att gamla kundfakturor
har blivit betalda.
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Agenda 2030 (E 20191152)
4
2019.015 MN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-06-10
Maria Jakobsson
0322-61 72 43
2019.015 MN

Miljöskyddsnämnden

Agenda 2030 (E 2019-1152)
Ärendebeskrivning

På nämnden 14 maj 2019 (§ 35) beslutade miljöskyddsnämnden att:
Förvaltningschefen uppdras att bereda frågan om att föreslå kommunfullmäktige
besluta att Agenda 2030 ska antas och styra kommunens utvecklingsarbete inte
minst på förslag till miljö- och klimatområdet. Redovisning sker under juninämnden.

Beredning
I Alingsås har det under 2017 funnits en arbetsgrupp som bland annat letts av
miljöstrategen. Arbetsgruppen arbetade fram ett dokument ” Alingsås kommuns
policy för hållbar utveckling utifrån FN:s Agenda 2030”. Denna policy redovisades har
redovisats till kommunfullmäktige hösten 2017 men policyn har inte antagits. För att
detta dokument ska få genomslag krävs ett beslut från kommunfullmäktige.
Denna policy ersätter också kommunens miljöpolicy från 2003.

Ekonomisk bedömning
Klicka här för att skriva hur ditt förslag ska finansieras.
Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden tillskriver KS att ”Alingsås kommuns policy för hållbar utveckling utifrån
FN:s Agenda 2030” ska antas i Kommunfullmäktige. Samt att kommunens miljöpolicy från
2003 ersätts med denna policy.

Beslutet ska skickas till
KS

Maria Jacobsson
Förvaltningschef
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ALINGSÅS KOMMUNS POLICY
FÖR HÅLLBAR UTVECKLING
UTIFRÅN FN:s AGENDA 2030
Antagen av kommunfullmäktige XXXX
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Inledning
Genom antagandet av Agenda 2030 har alla världens länder för första gången enats
om en global agenda för hållbar utveckling. Målet är att till år 2030 genomföra en
samhälls-förändring som leder till en ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar
utveckling som skyddar vår planet, utrotar fattigdom och genererar en god välfärd för
alla människor. Agendan ska vägleda de beslut som länderna fattar, med hänsyn
tagen till den nationella kapaciteten och utvecklingsnivån, och innebära en
ambitionshöjning i arbetet med hållbar utveckling i alla länder.
Under de senaste 25 åren har stora framsteg skett globalt. Det är färre människor
som lever i extrem fattigdom, barnadödligheten har minskat och livslängden ökat,
spridningen av informations- och kommunikationsteknik har möjliggjort nya lösningar
och ökad kunskap. Samtidigt finns det stora utmaningar som behöver lösas; ökade
klyftor mellan och inom länder, kränkningar av de mänskliga rättigheterna, negativa
konsekvenser av klimatförändringar, hot mot ekosystemen samt pågående konflikter
och humanitära kriser. Att uppnå de mål som satts i Agenda 2030 kommer därför att
kräva stor politisk vilja och långsiktighet samt ett brett engagemang från samhället i
stort (Agenda 2030 delegationen, I riktning mot en hållbar välfärd, FI, 2016.01).
Vi i Alingsås utgör ungefär en tvåhundratusendedel av jordens befolkning. Det kan
tyckas lite, men många bäckar små… Vi kan åstadkomma förändring i världen,
genom att tänka globalt och agera lokalt, i våra vardagshandlingar.
Omställningar börjar med dig och att bygga vidare på det som redan görs
idag.
Vårt Alingsås är unikt. Agendans 17 mål kan liknas vid en potatisplanta
där alla delar tillsammans bildar en helhet. Med knölarna i jorden och
blasten mot solen kan plantan, om den vårdas, växa och blomma för oss
och för kommande generationer – som man sår får man skörda.
Denna policy beskriver hur vi alla i Alingsås ska, tillsammans med övriga världen, nå
de globala målen. Grundpelarna är hållbarhet, jämlikhet, frihet och
fattigdomsbekämpning.

Bakgrund
Vid FN:s toppmöte i september 2015 antog världens stats- och regeringschefer
Agenda 2030 för hållbar utveckling. Agendan syftar till att möta de globala
utmaningar världen står inför och innehåller 17 globala utvecklingsmål och 169
delmål som ska uppnås till år 2030. Målen är formulerade utifrån de viktigaste
globala utmaningarna: att utrota all fattigdom och hunger överallt, att förverkliga de
mänskliga rättigheterna för alla, att uppnå jämställdhet och egenmakt för alla kvinnor
och flickor samt att säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och dess
naturresurser. Agendan tydliggör att målen är integrerade och ömsesidigt beroende
och att det kommer att krävas nya arbetssätt och lösningar för att nå dem.
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Definition av hållbar utveckling
”En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att
äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”
– FN:s världskommission för miljö och utveckling, 1987.

Bild från Falköpings kommun

Syfte
Denna policy syftar till att beskriva hur Alingsås kommun ska arbeta för att hela
kommunen ska utvecklas hållbart. Det förutsätter att hela den geografiska
kommunen och alla dess invånare engageras i arbetet med policyns genomförande.
Alingsås kommun står bakom de 17 globala utvecklingsmålen och Agenda 2030 som
beslutades av FN i september 2015. Det lokala arbetet för att förverkliga
intentionerna i Agenda 2030 är även ett steg på vägen mot att uppnå Alingsås Vision
2040.

Omfattning
Policyn tydliggör kommunens förhållningssätt till hållbar utveckling och definierar
principer för implementering av hållbarhetsaspekter i all verksamhet. Policyn vänder
sig till hela kommunkoncernen, både nämnder och bolagsstyrelser. Policyn ska verka
styrande i planering, budgetering, upphandling, uppföljning och i genomförande av
kommunens verksamhet.
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Implementering och ansvar
Denna policy gäller för all verksamhet inom Alingsås kommun. Insatser för att nå
resultat på lokal nivå hanteras i kommunens budgetprocess och beskrivs i
kommunfullmäktiges flerårsstrategi. Alla politiker och tjänstepersoner ansvarar för att
säkerställa att hållbarhetsarbetet systematiskt implementeras i respektive
verksamhet. Ytterst ansvarar nämnder och bolagsstyrelser för att policyn
implementeras. Vid behov kan nämnder och styrelser ta fram riktlinjer för att mer
konkret beskriva hur arbetet ska utföras inom respektive organisatorisk enhet.
Kommunstyrelsen ansvarar särskilt för att stödja nämnder, förvaltningar och bolag i
arbetet.

Principer för ett hållbart Alingsås
1. Åtgärder som ger långsiktiga och strukturella förändringar i socialt, ekologiskt och
ekonomiskt hållbar riktning ska väljas i första hand.
2. Åtgärder ska planeras ur ett helhetsperspektiv och hänsyn till påverkan även
utanför kommunens gränser ska vägas in.
3. Hållbarhetsarbetet utgår från samverkan i kommunens hela organisation – ett
Alingsås – och skapar förutsättningar för en hållbar samhällsutveckling genom att
arbeta tillsammans med invånare, myndigheter, näringsliv, föreningsliv och
civilsamhället.
4. All verksamhetsutveckling ska gynna en hållbar utveckling för Alingsås kommun
och dess invånare. Nya lösningar och idéer bejakas genom att arbetet alltid ska
ha ett lärandeperspektiv.
5. Beslutsunderlag ska belysas och analyseras utifrån hållbarhetsaspekterna. I
beslutsärenden redogörs för hur hållbarhetsaspekterna behandlats i
beredningsarbetet.
6. Alingsås kommuns mål för hållbar utveckling ska aktivt kommuniceras internt och
externt.

Uppföljning
Kommunstyrelsen ska följa upp arbetet utifrån policyn årligen i samband med
årsredovisningen samt genom internkontroll/internrevision. I arbetet ingår att utveckla
ett systematiskt arbetssätt för uppföljning.
Bilaga
FN: s 17 globala mål för hållbar utveckling

Fullmäktiges beredningsgrupp genom

___________________

____________________

Eva-Lotta Pamp (M)
Sammankallande

Leif Hansson (S)
Vice sammankallande
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Bilaga 1: Förenta nationernas mål för hållbar utveckling
Mål 1. Avskaffa fattigdom i alla dess former överallt.
Mål 2. Avskaffa hunger, uppnå tryggad livsmedelsförsörjning och förbättrad nutrition samt
främja ett hållbart jordbruk.
Mål 3. Säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla åldrar.
Mål 4. Säkerställa en inkluderande och likvärdig utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla.
Mål 5. Uppnå jämställdhet och alla kvinnors och flickors egenmakt.
Mål 6. Säkerställa tillgången till och en hållbar förvaltning av vatten och sanitet för alla.
Mål 7. Säkerställa tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och modern energi för
alla.
Mål 8. Verka för varaktig, inkluderande och hållbar ekonomisk tillväxt, full och produktiv
sysselsättning med anständiga arbetsvillkor för alla.
Mål 9. Bygga motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och hållbar
industrialisering samt främja innovation.
Mål 10. Minska ojämlikheten inom och mellan länder.
Mål 11. Göra städer och bosättningar inkluderande, säkra, motståndskraftiga och hållbara
Mål 12. Säkerställa hållbara konsumtions- och produktionsmönster.
Mål 13. Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser.
Mål 14. Bevara och nyttja haven och de marina resurserna på ett hållbart sätt för en hållbar
utveckling.
Mål 15. Skydda, återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserade ekosystem,
hållbart bruka skogar, bekämpa ökenspridning, hejda och vrida tillbaka markförstöringen
samt hejda förlusten av biologisk mångfald.
Mål 16. Främja fredliga och inkluderande samhällen för hållbar utveckling, tillhandahålla
tillgång till rättvisa för alla samt bygga upp effektiva, och inkluderande institutioner med
ansvarsutkrävande på alla nivåer.
Mål 17. Stärka genomförandemedlen och återvitalisera det globala partnerskapet för hållbar
utveckling.
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ALINGSÅS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING
Antagen av kommunfullmäktige den 26 mars 2003, § 39.
MILJÖPOLICY

Miljöpolicyn skall vara vägledande för nämndernas miljöprogram och utgör,
tillsammans med kommunens miljömål, grunden för kommunens interna miljöarbete.
Policyn är ett uttryck för kommunledningens miljösyn.


Vi ska minimera vår negativa påverkan på miljön



Vi ska hushålla med råvaror och energi samt minimera vårt avfall



Vi ska klara av och helst överträffa kraven i miljörelaterad lagstiftning



Vi ska genom en förutseende fysisk planering bidra till att Alingsås kommun
utgör en god och hälsosam livsmiljö, där natur- och kulturvärden tas tillvara och
utvecklas



Alla nämnder skall ha ett aktuellt miljöprogram som utgår från denna policy samt
kommunens miljömål och andra relevanta policys, mål och planer



Vi ska verka för att samma miljökrav ställs på våra leverantörer, entreprenörer
och samarbetspartners som på oss själva



Vi ska arbeta med kontinuerliga förbättringar enligt våra fastställda mål genom
att fortlöpande utvärdera och redovisa miljöarbetet



Vi ska fortlöpande utbilda nyckelpersoner och involvera alla medarbetare för att
stimulera ett aktivt miljöarbete



Vi ska lära oss av andra och dela med oss av våra erfarenheter samt sträva
efter samarbete på lokal, regional, nationell och internationell nivå



Vi ska ta ansvar för det lokala miljöarbetet och tillsammans med allmänhet och
samhället i övrigt arbeta för en långsiktigt hållbar utveckling
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Komplettering av attesträtt
2019 (E 2019-1131)
6
2018.039 MN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-06-05
Peter Pors

Miljöskyddsnämnden

2018.039 MN

Komplettering av attesträtt 2019 (E 2019-1131)
Ärendebeskrivning
Attestantlistan behöver uppdateras på grund av ändrade interna rutiner i hantering av att
godkänna fakturor.
Beredning
Anna Ebbesson och Marie Berghult föreslås bli godkännare för ansvar 41.
Med dessa ändringar ser miljöskyddskontorets attestantlista ut så här:
Beslut:

För hela nämndens verksamhet, ansvar 41
Maria Jacobsson med Anita Friskopp Claesson som ersättare

Beslut:

För avdelning Livsmedel och hälsa, ansvar 411
Anna Ebbesson

Beslut:

För avdelning Miljö och vatten, ansvar 412
Marie Berghult

Godkännare: För ansvar 41
Anna Ebbesson, Marie Berghult, Maria Widell Andersson och Anita Friskopp
Claesson
Godkännare: För ansvar 412, verksamhet 26130 och 26140 och för ansvar 410, verksamhet
26190
Olof Ekbäck
Ekonomisk bedömning
Administrativ tid.
Förslag till beslut
Reviderad attestantlista godkänns.

Beslutet ska skickas till
MK, KLK, Ekonomiavdelningen SBK
Maria Jakobsson
Förvaltningschef

Peter Pors
Nämndsekreterare
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Delegerade beslut 2019
7
2019.004 MN
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Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2019-06-05
Peter Porss
0322-616220
2019.004 MN

Miljöskyddsnämnden

Klicka här för att skriva ärenderubrik
Ärendebeskrivning
Delegationsbeslut 239/19-307/19 som har fattats sedan förra sammanträdet och är
redovisade i bilaga.

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.

Ekonomisk bedömning
Administrativ tid.

Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden tar del av delegationsbesluten

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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Delegationsrapport (exempelrapport)
ÄrendeNr

Anläggning/Fastighet

ÄrendeRubrik

BeslutsDatum

DelegationsNr

2019-855

Ödegärdet 1:24, Enskilt avlopp

Ansökan om längre tömningsintervall för slamavskiljare

2019-05-02

2019-239

2019-842

Mellby 1:91, Värmepump

Ansökan om tillstånd till värmepump mindre än 100 kWh

2019-05-02

2019-241

2019-714

Gräfsnäs 4:7

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan Om
Bergtäkt För Husbehov Enl 9 Kap 6 § Miljöbalken.

2019-05-02

2019-242

2019-328

Ekdahls Mack Ab, Lansen 9, Miljöfarlig verksamhet

Avgift för handläggning/tillsyn - Avgiftsklassning 2019

2019-05-02

2019-243

Remiss

2019-05-02

2019-244

2019-846
2019-789

Kärrbogärde 2:3

Remiss vattenverksamhet

2019-05-06

2019-245

2019-862

O`learys, Storken 15, Livsmedelsanläggning

Remiss övrigt - Serveringstillstånd Alkohol

2019-05-06

2019-246

2019-896

Maryd 2:8

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Annat Torrtoalett

2019-05-07

2019-247

2019-898

Bryggaren 2

Remiss övrigt - Alkoholservering

2019-05-07

2019-248

2019-902

Sandahls Grus Och Asfalt Ab, Ålanda 3:1, Miljöfarlig
verksamhet

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Avstämning av uppgifter
inför nytt beslut om årlig avgift

2019-05-08

2019-249

2018-526

Maryd 4:5

Planerad tillsyn - Tillsyn Av Enskild Avloppsanläggning

2019-05-08

2019-250

2019-192

Bjärlanda 2:5

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om
Avlopp

2019-05-08

2019-251

2019-649

Alingsås Lasarett, Orren 5, Hälsoskyddsverksamhet

Händelsestyrd tillsyn - Hög Halt Av Bakterier

2019-05-08

2019-252

2019-927

Vimpeln 4

Information om köldmedieinstallation

2019-05-09

2019-254

2019-864

Törnet 11, Värmepump

Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme

2019-05-09

2019-255

2019-854

Orren 5

Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare - Oljeavskiljare

2019-05-09

2019-256

2019-616

Bilprovning Ab, Svensk, Muttern 1, Miljöfarlig
verksamhet

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

2019-05-09

2019-257

2019-829

Deragården 1:2

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Markbädd

2019-05-09

2019-258

den 1 juni 2019
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ÄrendeNr

Anläggning/Fastighet

ÄrendeRubrik

BeslutsDatum

DelegationsNr

2019-727

Sushi 18, Friden 7, Livsmedelsanläggning

Händelsestyrd tillsyn - Extra Offentlig Kontroll

2019-05-10

2019-259

2019-890

Pärlön 1:1

Anmälan om eget omhändertagande - Kompostering av
latrin

2019-05-10

2019-260

2019-980

Rosendal 1:2, Enskilt avlopp

Händelsestyrd tillsyn - Enskilt avlopp

2019-05-13

2019-262

2019-666

Långared 1:49, Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om
Avlopp

2019-05-13

2019-263

2019-837

Stensättaren 2, Värmepump

Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme

2019-05-14

2019-264

2019-962

Fabs Ab (förrådet) /industriområde, Fodret 14,
Miljöfarlig verksamhet

Anmälan om avhjälpandeåtgärd för förorening - I
samband med exploatering av mark

2019-05-14

2019-265

2019-825

Ingared 3:5

Anmälan om vattenverksamhet

2019-05-14

2019-266

2019-1008 Nolhaga slott, Sörhaga 2:1, Livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning - Ny
livsmedelsanläggning - Nolhaga Slott

2019-05-14

2019-267

2018-2606 Brandstationen 4

Klagomål miljöskydd - Klagomål

2019-05-14

2019-268

2018-1619 Thomas Betong Ab, Brandstationen 4, Miljöfarlig
verksamhet

Åtgärdskrav miljöfarlig verksamhet - Beslut Om Årlig
Provtagning

2019-05-14

2019-269

2019-711

Anmälan av installation av värmepump - Anmälan Om
Installation Av Värmepump

2019-05-14

2019-270

2019-1031 Lycke 1:16

Miljösanktionsavgift - Enskilt avlopp

2019-05-15

2019-271

2019-865

Händelsestyrd tillsyn - Miljötillsyn - Beslut om årlig
rapportering fordonstvätt

2019-05-15

2019-272

Remiss miljöfarlig verksamhet - Regulatitytävling för
historiska bilar Västgötarundan

2019-05-16

2019-273

Erska 16:1, Värmepump

Ambulanssjukvården Alingsås, Orren 5, Miljöfarlig
verksamhet

2019-1038

2019-802

Rödene 7:2

Remiss

2019-05-16

2019-274

2019-892

Rödene 14:11

Anmälan av installation av värmepump - Bergvärme

2019-05-16

2019-276

Ansökan om tillstånd att sprida kemiska
bekämpningsmedel - Skyddsområde för vattentäkt

2019-05-16

2019-277

2019-1024 Erska 3:1
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2019-848

Toresgården 1

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Avfall för
anläggningsändamål

2019-05-20

2019-278

2018-2524 Ekdahls Mack Ab, Lansen 9, Miljöfarlig verksamhet

Planerad tillsyn - Inspektion 2018

2019-05-20

2019-280

2019-866

Bulten 5

Anmälan av miljöfarlig verksamhet avseende ändring

2019-05-20

2019-281

2019-714

Gräfsnäs 4:7

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Anmälan Om
Bergtäkt För Husbehov Enl 9 Kap 6 § Miljöbalken.

2019-05-20

2019-282

2019-433

Alingsås Och Vårgårda Räddningstjänstförbund Aling,
Torp 1:72, Miljöfarlig verksamhet

Avgift för handläggning/tillsyn - Avgiftklassning 2019

2019-05-20

2019-283

2019-1100 Beach (Ediths kök), Vimpeln 4, Livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning

2019-05-22

2019-284

2019-563

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om
Avlopp (bolltorpshöjdsvägen 94)

2019-05-22

2019-285

2019-1089 Furuhöjd 12, Värmepump

Anmälan av installation av värmepump

2019-05-22

2019-286

2019-1109 Eriksberg 1:1

Anmälan av kompostering

2019-05-22

2019-287

2019-562

Bolltorp 4:15

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om
Avlopp (bolltorpshöjdsvägen 98)

2019-05-22

2019-288

2019-763

Jonsson, Margaret, Djupevik 1:4, Miljöfarlig
verksamhet

Planerad tillsyn - Tillsyn Av Mindre Lantbruk 2019

2019-05-23

2019-289

2019-1122 O`learys, Storken 15, Livsmedelsanläggning

Remiss övrigt - Serveringstillstånd Alkohol

2019-05-23

2019-290

2019-949

Ansökan om tillstånd enligt lokala
hälsoskyddsföreskrifter - Djur inom detaljplanelagt
område - Höns

2019-05-24

2019-291

2019-1130 Marieborgs, Örnflaket 15, Livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning - Ny
livsmedelsanläggning

2019-05-24

2019-292

2019-828

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration

2019-05-24

2019-293

2019-1041 Centrum 1:17

Remiss övrigt - Uteservering

2019-05-24

2019-294

2019-1036 Ängbergs Busstrafik Ab, Torp 1:60, Miljöfarlig
verksamhet

Planerad tillsyn - Miljöskydd - Avgiftsklassning
fordonstvätt

2019-05-27

2019-295

Bolltorp 4:15

Västerbodarna 1:427

Bäck 1:2
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2019-1143 Sjöö, Vimpeln 4, Livsmedelsanläggning

Registrering av livsmedelsanläggning

2019-05-27

2019-296

2019-893

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Infiltration

2019-05-27

2019-297

2018-2520 Ryd 1:20, Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om
Avlopp

2019-05-28

2019-298

2019-459

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om
Avlopp

2019-05-28

2019-299

2019-1014 Bulten 14

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Lagring och/eller
bearbetning av avfall

2019-05-28

2019-300

2018-2928 Svenska Phoenix Ab, Hyndered 1:4, Miljöfarlig
verksamhet

Anmälan av fett- och/eller oljeavskiljare - Anmälan Om Ny 2019-05-28
Oljeavskiljare

2019-301

2019-882

Anmälan av miljöfarlig verksamhet - Fordonsservice och
drivmedelshantering - Fordonstvätt

2019-05-28

2019-302

2018-2284 Risbacken 1:3, Enskilt avlopp

Ansökan om tillstånd för enskilt avlopp - Ansökan Om
Avlopp

2019-05-29

2019-303

2019-1158 Alingsås Wok, Storken 9, Livsmedelsanläggning

Händelsestyrd tillsyn - Klagomål/livsmedel - Extra offentlig 2019-05-29
kontroll

2019-304

2019-1141 Bryggaren 2

Remiss - Sommaronsdagar

2019-05-31

2019-305

2019-1137 Bryggaren 2

Remiss

2019-05-31

2019-306

2019-1167 Kämpen 9, Köldmedieanläggning

Miljösanktionsavgift - Köldmedia

2019-05-31

2019-307

ÄrendeNr

Anläggning/Fastighet

Fagerlid 1:8

Björkekärr 6:1, Enskilt avlopp

Circle K, Butik Kristineholm, Svärdet 2, Miljöfarlig
verksamhet
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