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§ 16

Bokslut 2012
Nämndens vision, organisation, uppdrag och bokslut redovisades. Bokslutet
redovisar ett överskott på 2,17 mkr.
Utfallet av 2012 års styrkort redovisades. Förbättringsområde finns vad gäller
personalomsättning och information på hemsidan. I övrigt redovisades ett bra
resultat.
Miljö- och byggförvaltningen redovisade utfallet av förvaltningens verksamhet
under 2012 och vad som är planerat för 2013 - 2015. I de frågor som berör
nämndens verksamhetsområde bör följande särskilt uppmärksammas i
planeringen för 2013 samt i mål och budgetarbetet för 2014:


Vattendirektivets åtgärdsprogram ska genomföras. Detta innebär fortsatt
och utökad tillsyn på verksamheter med utsläpp till vatten. Övergripande
vattenfrågor behandlas i kommunens vattengrupp.



Inventering av enskilda avlopp i Emåns avrinningsområde har gjorts under
2011 och 2012. Utfallet och ev. ytterligare LOVA- bidrag kommer att ligga
till grund för vidare inventeringar.



Medverka i planeringen av utbyggnad av nya verksamhetsområden för
kommunalt VA.



Utredning och sanering av förorenade områden fortsätter med bl a Ädelfors
amalgamiseringsverk, Lokstallarna och delar av Brogårdens
industriområde.



Miljömålsarbetet fortskrider och i år har vi fokus på information till
allmänheten om tomgångskörning, biltvätt, radon i vatten och om
ozonnedbrytande ämnen i gamla kylar och frysar.



Det är stort tryck på vindkraftsområdet. Prövning av ett flertal anläggningar
pågår och en vindkraftspark är under uppförande i Lemnhult.

---------------
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Dnr 2013/MB0339-4

Tillsynsplan för livsmedelskontroll 2013
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar anta upprättat förslag till tillsynsplan för
2013 för sin verksamhet enligt livsmedelslagstiftningen.
Ärende
Enligt livsmedelslagstiftningens bestämmelser ska nämnden formellt fastställa
en plan för sin tillsynsverksamhet varje år.
---------------
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Dnr 2013/MB0339-4

Tillsynsplan för miljötillsyn 2013
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar anta upprättat förslag till tillsynsplan för
2013 för sin verksamhet enligt miljöbalken.
Ärende
Enligt miljöbalkens bestämmelser, miljötillsynsförordningen, ska nämnden
formellt fastställa en plan för sin tillsynsverksamhet varje år.
---------------
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Dnr 2012/MB0453-3

Miljö- och byggförvaltningens interna kontrollplan
Beslut
Miljö- och byggnämnden finner att uppföljningen av den interna kontrollen för
2012 har utförts enligt plan. Vidare beslutar nämnden fastställa den interna
kontrollplanen för 2013 dnr 2013/MB0323-3.
För den interna kontrollen för 2013 ska ett tillägg göras. Nämndens dokument
på hemsidan av policykaraktär ska granskas och eventuellt uppdateras och vid
behov döpas om i enlighet med kommunens nya riktlinjer för styrdokument.
Ärende
Utfallet av interna kontrollverksamheten som genomförts under 2012
redovisades för nämnden.
En intern kontrollplan för 2013 är upprättad.

--------------Utdrag:
Kommunstyrelsen
Bilaga:
Intern kontrollplan för 2012
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Dnr: 2013/MB0323-1

Miljö- och byggnämndens kontrollplan för uppföljning av
verksamheten
Beslut
Miljö och byggnämnden beslutar att rapportering till nämnden ska ske i
enlighet med kontrollplan 2013/MB0323-1 och att 2012 års rapportering har
följt 2011 års plan samt varit tillräcklig.
Ärende
Miljö- och byggförvaltningen presenterade upprättat förslag till kontrollplan
för nämndens uppföljning av förvaltningens verksamhet. Kontrollplanens
ursprung är en sammanställning av beslut som nämnden tidigare tagit vid olika
tillfällen om hur rapporteringen ska ske och vad rapporteringen till nämnden
ska innehålla.
---------------
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Dnr 2012/MBxx

Vitesföreläggande OVK
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att förelägga XX vid vite av 10 000 kronor att
komma in med protokoll över utförd OVK- besiktning på fastigheten xx, senast
tre veckor efter delgivning av beslutet.
Ärende
Fastighetsägaren har inte kommit in med besiktningsprotokoll av ventilationssystem, trots påminnelse den 20 september 2011. Ärendet har kommunicerats
med fastighetsägaren den 20 november 2012 men inget yttrande har kommit in.
Motivering
I detta fall finns ett FTX- system i fastigheten xx vilket ska kontrolleras med 3
års intervall. Föregående besiktningsprotokoll slutade gälla den 23 december
2011.
Lagrum
Enligt 8 kap. 25 § plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 5 kap. 1 § planoch byggförordningen (2011:338) ska fastighetsägare ansvara för att det görs
funktionskontroll av fastighetens ventilationssystem.
Enligt plan- och bygglagen 11 kap. 19 § kan fastighetsägaren föreläggas om
inte ventilationskontroller utförs eller fel och brister åtgärdas. Föreläggande
kan vara förenat med vite enligt plan- och bygglagen 11 kap. 37 §.

--------------Utdrag:
xx, delgivningskvitto och hur beslutet kan överklagas
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§ 22
Delgivningar med särskild redovisning
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärenden
a) Länsstyrelsen upphäver miljö- och byggnämndens beslut gällande
strandskyddsdispens, Stenberga-Haga 1:1, dnr 2012/MB1076-9
b) Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet angående
handläggningsavgift, xx
c) Högsta domstolen meddelar inte prövningstillstånd xx
d) Länsstyrelsen avslår överklagande om förbud gällande enskilt avlopp, xx.
e) Återtagande av beslut, xx
f) Registrering av livsmedelsanläggning:
-

Landsbro nya förskola, dnr 2013/MB0173-2

-

Hultanäs antikt & secondhand, dnr 2013/MB0187-3

-

Café lilla kuriosa, dnr 2013/MB0342-2

---------------
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§ 23
Delgivningar
Beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar att lägga redovisningen till handlingarna.
Ärenden
a) Delegationsbeslut 19 januari – 18 februari, dnr 2013/MB0339-3
b) Ärendelista 19 januari – 18 februari, dnr 2013/MB0339-2
Bakgrund
Miljö- och byggförvaltningen redovisar bland annat en lista med beslut som är
fattade på delegation samt en lista på inkomna ärenden vid varje sammanträde i
miljö- och byggnämnden.
---------------
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