Datum:
Handläggare:
Direktnr:
Diarienr:

2020-12-08
Marie Berghult

Miljöskyddsnämnden

2020.034 MN

Yttrande och återrapportering efter Länsstyrelsens
uppföljning och utvärdering av miljöbalkstillsynen i
Alingsås kommun (E 2020-773)
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen genomför regelbundet uppföljning och utvärdering av kommunernas miljöbalkstillsyn
och Alingsås kommun hade besök och genomgång av sin tillsyn 1 april 2020. En slutrapport kom till
miljöskyddsnämnden den 4 juni 2020 där en lång rad positiva förhållanden konstaterades bl.a. att
Alingsås bedriver en väl fungerande verksamhet med tillgång till erfaren, kompetent och engagerad
personal, att tillsynen präglas av samsyn och god kvalitet, att nämnden fattar de beslut om
förelägganden och förbud som krävs, att både den politiska organisationen och
förvaltningsorganisationen säkerställer en oberoende tillsyn, att lagstiftningens krav enligt
miljötillsynsförordningen uppfylls m.fl. punkter (se Länsstyrelsens rapport dnr 503-7765-2020).
Länsstyrelsen lyfte även upp två punkter om brister och risker samt lämnade ett antal
rekommendationer.
Länsstyrelsen anser att kommunen i form av ansvarig nämnd och kommunledning bör arbeta för att
förbättra verksamheten i de fall där de framfört synpunkter och att följande ska rapporteras senast
den 1 januari 2021.
1. Länsstyrelsen önskar ta del av behovsutredning och tillsynsplan för 2021.
2. Länsstyrelsen önskar ta del av en uppdaterad taxa för tillsyn enligt miljöbalken.
3. Hur nämnd och förvaltning ställer sig till Länsstyrelsens noterade brister och rekommendationer i
rapporten.
Förslag till miljöskyddsnämndens yttrande, Länsstyrelsens rapport samt kompletterande bilagor till
Länsstyrelsen bifogas.
Förslaget har beretts av avdelningscheferna på miljöskyddskontoret

Ekonomisk bedömning
Ej aktuell.
Förslag till beslut
Förslaget till yttrande och återrapportering till Länsstyrelsen antas av miljöskyddsnämnden.

Beslutet ska skickas till
Länsstyrelsen VG
Bilaga 1 Förslag på yttrande till Länsstyrelsen
Bilaga 2 Länsstyrelsens rapport Dnr 503-7765-2020
Bilaga 3 Behovsutredning 2021-2023
Bilaga 4 Uppdaterad taxa för tillsyn enligt miljöbalken
Bilaga 5 Miljöskyddsnämndens budget 2021-2023 (byts ut mot slutversion efter beslut 15 december)
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