Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll

2011-11-14

Tid och plats

Måndagen den 14 november 2011, Åsasalen, 13.30
– 15.10

Tjänstgörande
Ledamöter

Per Lindholm (M) ordförande
Karin Salomonsson (S) vice ordförande
Lars-Åke Svensson (C ), tjänstgörande ersättare
Hans Hermansson (S), tjänstgörande ersättare
Stephan Karlsson (S)

Ersättare

Övriga
närvarande

Kenneth Füreder, miljöchef
Kjell Nielsen, kommunarkitekt §§ 159-160
Lisa Johansson, hälsoskyddsinspektör §§ 156-158
Ingrid Borg Svantesson, praktikant §§ 156-158
Eivor Hardinsson, sekreterare

Justerare

Karin Salomonsson

Datum för
justering

2011-11-16

Paragrafer: 153-165

Underskrifter

Sekreterare

Eivor Hardinsson

Ordförande

Per Lindholm

Justerare

Karin Salomonsson

Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll

2011-11-14

Anslag om justering
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ
Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum
Datum då anslaget
sätts upp
Förvaringsplats för
protokollet

Underskrift

Justerandes sign.

2011-11-14
2011-11-17

Anslaget tas
ned:

2011-12-09

Miljö- och byggnadskontoret

Eivor Hardinsson

Utdragsbestyrkande

2

Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll

2011-11-14

Ärendeförteckning
§ 153
§ 154
§ 155
§ 156
§ 157
§ 158
§ 159
§ 160
§ 161
§ 162
§ 163
§ 164
§ 165

Anmälan av delegeringsbeslut
MIFO fas 2 Provtagningsplan, Städet 2
Bactiguard AB
Slamtömning på Öshult 1:29 och 1:28
Slamtömning på Öshult 1:13
Slamtömning på Öshult 1:33
Nybyggnad mindre vindkraftverk , Sånna 1:39
Utställning ny detaljplan, Skafta 1:13
Uppföljning av medborgarundersökningen 2011
Begäran om dispens för rapportering av 2011 års livsmedelskontroll
Ekonomisk månadsuppföljning
Analysrapporter över dricksvatten
För kännedom

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

3

1(18)

Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll

2011-11-14

Mbn § 153

Anmälan av delegeringsbeslut
Dnr 2011/7.002

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande delegeringsbeslut.

Sammanställning
Miljö- och byggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till ordförande och
tjänstemän enligt en av miljö- och byggnadsnämnden antagen delegationsordning. Dessa
beslut ska redovisas till miljö- och byggnadsnämnden. Redovisningen innebär inte att
miljö- och byggnadsnämnden får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot
står det miljö- och byggnadsnämnden fritt att återkalla lämnad delegation.
Beslut om bygglov, slutbevis, byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd, anmälan,
rivningslov samt marklov fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen
DN 246/11 - DN 274/11
Beslut
om
byggstartbesked,
slutbesked,
bekräftelse
av
anmälan,
byggfelsförsäkring/färdigställandeskydd fattade av byggnadsinspektör Laszlo Harmath
D LH 58/11 - D LH 75/11
Beslut om registrering av livsmedelsanläggning fattat av livsmedelsinspektör Annastina
Nilsson
RAN 13/11 HVB, Hannabadsvägen 2D, storhushåll för ca 8 boenden
Tillstånd att inrätta avloppsanordning
hälsoskyddsinspektör Lisa Johansson
VA 19/2011
Oshult 1:4
VA 20/2011
Tommaryd 1:20

av

typen

infiltration

fattade

av

Godkännande av förrättning fattat av miljöchef Kenneth Füreder
G11221 Fastighetsreglering berörande Misterhult 3:13 och 3:64 samt
avstyckning från Misterhult 3:13

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-03
Delegationsbeslut 2011-10-11 - 2011-10-26 fattade av kommunarkitekt Kjell Nielsen
Delegationsbeslut 2011-10-07 - 2011-11-03 fattade av byggnadsinspektör Laszlo
Harmath

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Mbn § 154

MIFO fas 2 Provtagningsplan, Städet 2
Dnr 2011/408.423

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att en översiktlig miljöteknisk markundersökning
(MIFO fas 2) för fastigheten Städet 2 ska göras enligt provtagningsplan daterad 201111-02.

Bakgrund och sammanfattning
Den 28 oktober 2011 inkom Proton Finishing AB med MIFO fas 2 provtagningsplan för
fastigheten Städet 2. Den 2 november 2011 genomförde miljö- och byggnadskontoret ett
samråd med verksamhetsutövaren och deras konsult, Norconsult AB. Den 3 november
2011 inkom reviderad provtagningsplan som innehöll även provtagningspunkter i
recipienten, i ett dike som processavloppsvatten släppts till.
Provtagningsplanen presenterar 6 provtagningspunkter för jordprov och 8
provtagningspunkter för jord- och grundvattenprov samt 2 punkter för provtagning av
sediment i recipienten.
Sammanställning av markundersökning och analyser kommer att redovisas i en rapport.
Riskklassning kommer att utföras enligt Naturvårdsverkets metodik för inventering av
förorenade områden fas 2.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-03
Provtagningsplan 2011-11-03

Beslutet expedieras till:
Proton Finishing Ab/norconsult

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Bactiguard AB
Dnr 2011/414.427

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 26 kap 9 och 21 §§ miljöbalken
(1998:808) att förelägga Bactiguard AB, org.nr 556668-6621, om följande villkor
1. Årsrapport med uppgifter om mängd farligt avfall ska lämnas in till miljö- och
byggnadskontoret senast sista mars varje år.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar även att miljö- och byggnadsnämndens beslut §
191, 2006-12-18 ska upphöra att gälla.
Bilaga: Hur man överklagar.

Bakgrund och sammanfattning
Den 27 oktober 2011 genomfördes ett tillsynsbesök hos Bactiguard AB på fastigheten
Beckasinen 6. Vid besöket diskuterades om miljö- och byggnadsnämndens beslut § 191
från 2006-12-18 skulle gälla vidare eftersom ett nytt beslut är tagit, § 66, 2011-05-09.
Det framkom vid besöket att endast små mängder förbehandlingsbad och sköljbad från
laboratoriet släpps ut till avlopp. Förbrukade bad från pilot produktionen hanteras som
farligt avfall som Stena Recycling hämtar. Således bedöms föroreningen som släpps ut
till avlopp vara mycket liten och försiktighetsmått enligt beslut § 191, 2006-12-18 är inte
aktuella.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-03
Inspektionsrapport 2011-11-01
Beslut § 66, 2011-05-09
Beslut § 191, 2006-12-18
Beslutet expedieras till:
Bactiguard AB

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Slamtömning på Öshult 1:29 och 1:28
Dnr 1996/1346.458

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 15 kap 8 och 18 § Miljöbalken och
med hänvisning till 22 § i Markaryds kommuns föreskrifter om avfallshantering att dra
in dispensen för renhållningsbefrielse för slammet på fastigheten Öshult 1:29 och 1:28.
Stig Nilsson uppger att han i en tid inte har komposterat slammet innan spridning och att
han nu inte längre tänker sprida det utan bara lagra slammet. Detta anser nämnden vara
så ändrade förhållanden i förhållande till ansökan att dispensen inte längre gäller
eftersom slammet inte längre sprids på åkermark.
Bilaga: Hur man överklagar

Bakgrund och sammanfattning
Den 27 november 1996 beslutade miljö- och byggnadskontoret att Stig Nilsson, Öshult
1:29, beviljades renhållningsbefrielse från hämtning av slam från slamavskiljare på
grund av att han tömmer själv. Beslutet gällde även att han tömde på grannfastigheterna
Öshult 1:13, Öshult 1:28 och Öshult 1:33. I dispensen stod att om förhållandena skulle
ändras skulle det anmälas till miljö- och byggnadsnämnden och en ny prövning skulle
ske. Den 17 mars 2011 uppgav Stig Nilsson att han ej komposterade slammet längre på
grund av en skrivelse från kommunen som sa att han fick ändra sin hantering av
slammet. Han uppgav även under det senaste mötet den 18 oktober 2011 att han inte
längre skulle sprida slammet utan bara lagra det. Miljö- och byggnadskontoret anser att
förhållandena i dispensen om renhållningsbefrielse har ändrats utan att någon anmälan
har skett. Därför föreslås att dispensen dras in för renhållningsbefrielsen på fastigheterna
Öshult 1:29 och 1:28.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-03
Ansökan om befrielse från hämtning av slam från slamavskiljare.
Tjänsteanteckning 2010

Beslutet expedieras till:
Fastighetsägaren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Slamtömning på Öshult 1:13
Dnr 1996/1346.458

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 15 kap 8 och 18 § Miljöbalken och
med hänvisning till 22 § i Markaryds kommuns föreskrifter om avfallshantering att dra
in dispensen för renhållningsbefrielse för slammet på fastigheten Öshult 1:13.
Stig Nilsson uppger att han inte längre tömmer slammet på grannfastigheterna Öshult
1:13 och 1:33. Detta anser nämnden vara så ändrade förhållanden i förhållande till
ansökan att dispensen inte längre gäller eftersom ingen tömning av slammet sker på
fastigheten.
Bilaga: Hur man överklagar

Bakgrund och sammanfattning
Den 27 november 1996 beslutade miljö- och byggnadskontoret att Stig Nilsson, Öshult
1:29, beviljades renhållningsbefrielse från hämtning av slam från slamavskiljare på
grund av att han tömmer själv. Beslutet gällde även att han tömde på grannfastigheterna
Öshult 1:13, Öshult 1:28 och Öshult 1:33. I dispensen stod att om förhållandena skulle
ändras skulle det anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden och en ny prövning skulle
ske. Den 17 mars 2011 uppgav Stig Nilsson att han ej komposterade slammet längre på
grund av en skrivelse från kommunen som sa att han fick ändra sin hantering av
slammet. Enligt avtalet om upplåtelse av mark för spridning av avloppsslam från enskild
anläggning skulle transporten av slammet ske genom Stig Nilssons försorg. Den 18
oktober 2011 uppgav Stig Nilsson att han inte längre tömmer slam på fastigheten Öshult
1:13 och Öshult 1:33. Därför föreslås att dispensen dras in för renhållningsbefrielsen på
fastighet 1:13 på grund av att Stig Nilsson inte längre transporterar slammet på
fastigheten och att förhållandena i dispensen på så sätt har kommit att förändras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-03
Ansökan om befrielse från hämtning av slam från slamavskiljare.
Tjänsteanteckning 2010
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägaren
Dispensinnehavaren

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Slamtömning på Öshult 1:33
Dnr 1996/1346.458

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med stöd av 15 kap 8 och 18 § Miljöbalken och
med hänvisning till 22 § i Markaryds kommuns föreskrifter om avfallshantering att dra
in dispensen för renhållningsbefrielse för slammet på fastigheten Öshult 1:13.
Stig Nilsson uppger att han inte längre tömmer slammet på grannfastigheterna Öshult
1:13 och 1:33. Detta anser nämnden vara så ändrade förhållanden i förhållande till
ansökan att dispensen inte längre gäller eftersom ingen tömning av slammet sker på
fastigheten.
Bilaga: Hur man överklagar

Bakgrund och sammanfattning
Den 27 november 1996 beslutade miljö- och byggnadskontoret att Stig Nilsson, Öshult
1:29, beviljades renhållningsbefrielse från hämtning av slam från slamavskiljare på
grund av att han tömmer själv. Beslutet gällde även att han tömde på grannfastigheterna
Öshult 1:33, Öshult 1:28 och Öshult 1:13. I dispensen stod att om förhållandena skulle
ändras skulle det anmälas till Miljö- och byggnadsnämnden och en ny prövning skulle
ske. Den 17 mars 2011 uppgav Stig Nilsson att han ej komposterade slammet längre på
grund av en skrivelse från kommunen som sa att han fick ändra sin hantering av
slammet. Enligt avtalet om upplåtelse av mark för spridning av avloppsslam från enskild
anläggning skulle transporten av slammet ske genom Stig Nilssons försorg. Den 18
oktober 2011 uppgav Stig Nilsson att han inte längre tömmer slam på fastigheten Öshult
1:33 och Öshult 1:13. Därför föreslås att dispensen dras in för renhållningsbefrielsen på
fastighet 1:33 på grund av att Stig Nilsson inte längre transporterar slammet på
fastigheten och att förhållandena i dispensen på så sätt har kommit att förändras.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-03
Ansökan om befrielse från hämtning av slam från slamavskiljare.
Tjänsteanteckning 2010
Beslutet expedieras till:
Fastighetsägaren
Dispensinnehavaren

Justerandes sign.
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Nybyggnad mindre vindkraftverk, Sånna 1:39
Dnr 2011/327.235

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av mindre
vindkraftverk på fastigheten Sånna 1:39 eftersom byggnationen bedöms uppfylla de krav
som kan ställas med utgångspunkt från 2 och 8 kapitlen nya Plan- och bygglagen.
För beslutet skall gälla vad som angivits under rubriken "Bakgrund och
sammanfattning" samt att avgiften för bygglovet skall vara 8590,- kronor.
Bilaga: Hur man överklagar.

Bakgrund och sammanfattning
Ansökan om bygglov har inkommit för uppförande av ett mindre vindkraftverk, s.k.
"gårdsverk", på fastigheten Sånna 1:39
Själva tornet, till centrum för rotorn, får en höjd på ca 12 meter. Rotorn har en diameter
på 6,4 meter vilket ger en totalhöjd på 15 meter.
Innan beslut om bygglov tas skall byggnadsnämnden, enligt Plan- och bygglagen, ge
sakägare/grannar möjlighet att yttra sig över ansökningen.
Berörda sakägare har getts möjlighet att yttra sig. Yttrandetiden var till och med
fredagen den 4 november 2011.
Erinran har vid denna tjänsteskrivelses upprättande inkommit från en berörd sakägare,
ägare till fastigheten Åsa 1:21. Miljöinspektören har i tjänsteanteckning gjort
bedömningen att befintlig vegetation gör att gårdsverket blir svårt att se från aktuella
grannfastigheter. Klaganden anser att det inte alltid kommer att vara så eftersom
avverkning sker kontinuerligt och menar att det som idag är bevuxet över tid kommer att
vara öppen mark. Framför även att det inte gjorts någon bullerutredning.
Sökanden har getts möjlighet att bemöta inkommen erinran och har skriftligen meddelat
att önskan är att ej bemöta.
Miljöinspektören har gjort bedömningen att eventuella störningar kommer att vara
minimala både vad gäller skuggor och ljud, samt bedömer även att befintlig vegetation
gör att gårdsverket blir svårt att se från aktuella grannfastigheter. Påpekar även att enligt
tillverkarens beräkningar så är ljudnivån godkänd enligt gällande bestämmelser 25 meter
från ett vindkraftverk på 10 kW. Ansökan gäller dock ett mindre verk på 5 kW.
Ljudberäkning, effekt m.m. fanns med i det material som sändes till klaganden samt
övriga tillskrivna sakägare.
Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Sökandens fastighet är belägen på östra sidan av Lagan. Klagandens fastighet är belägen
väster om och på andra sidan Lagan på ett avstånd av ca 550 meter från det planerade
gårdsverket. Då det gäller den utsikt man har från sin tomt har man aldrig någon garanti
för att denna för all framtid kommer att vara statisk. Dessutom kan det som en person
bedömer som störande bedömas som positivt av en annan person, någon absolut sanning
i detta avseende finns ej.
Med utgångspunkt från ovan angivet, inlämnade ansökningshandlingar och
miljöinspektörens yttrande i ärendet är bedömningen att den planerade byggnationen
uppfyller de allmänna och enskilda krav som skall beaktas vid lokalisering av
bebyggelse m.m. samt uppfyller de krav på byggnader m.m. som kan ställas enligt 2
kap. respektive 8 kap. nya Plan- och bygglagen och att bygglov därmed kan beviljas för
det aktuella gårdsverket.
För lovet gäller:
- Som kontrollansvarig godtas anmäld Conny Nilsson, Klint 1534 Björkängen, 287 91
Strömsnäsbruk.
- Byggnadsarbetena får ej påbörjas innan starbesked har utfärdats av
byggnadsinspektören (enligt 10 kap. 3 § nya utfärdats av byggnadsinspektören (enligt
10 kap. 3 § nya Plan- och bygglagen vilken gäller från den 2 maj 2011).
- Byggnadsinspektören kommer att kalla till tekniskt samråd. Vid detta kommer
byggnadsinspektören att redovisa kommunens minimikrav på kontrollplan. Denna
kommer att innehålla ett minimum av erforderliga kontrollpunkter. Byggherren eller
dennes kontrollansvarige kan föreslå ytterligare kontrollpunkter om så önskas. Vidare
kommer att redovisas minimikrav vad avser i kontrollplanen begärda sakkunnigintyg för
"förstärkt egenkontroll". Efter eventuella begärda kompletteringar kommer
byggnadsinspektören att fatta beslut om kontrollplan och därefter utfärda startbesked.
- När av godtagen kontrollansvarig underskriven förelagd kontrollplan och
vederbörligen underskrivna krävda sakkunnigintyg inlämnats till Miljö- och
byggnadskontoret samt efter det att slutsamråd har hållits kan slutbesked utfärdas.
Byggnadsinspektören kommer att kalla till slutsamråd och utfärda slutbesked. Därefter
får byggnationen tas i bruk.
- När arbetena avslutats skall snarast inlämnas eventuella relationshandlingar samt
arkivvärdiga ritningar (kopior gjorda på plastfilm).

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Avgifter enligt fastställd taxa skulle bli enligt följande:
Hörande av sakägare
3081:Avgift (inkl. tekniskt samråd,
beslut om kontrollplan, arbetsplatsbesök, slutsamråd och
slutbesked)
39804:Kungörelse av lov
168:--------------------------------------------------------------------Totalt
42953:- kronor
Detta bedöms orimligt högt för en privatperson som vill bygga ett mindre vindkraftverk,
"gårdsverk". Avgiften enligt taxan föreslås därför delas med 5 för att få en rimlig nivå
vilket skulle innebära att avgiften totalt skulle bli 8590:- kronor
Faktura för avgiften kommer att sändas separat.

Beslutsunderlag
Ansökningshandlingar
inkomna
2011-10-22
kontrollansvarig).
Tjänsteskrivelse 2011-11-03.
Erinransskrivelse inkommen 2011-10-27

och

2011-10-24

(anmälan

Beslutet expedieras till:
Sökanden
Klaganden

Justerandes sign.
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Utställning ny detaljplan, Skafta 1:13
Dnr 2011/70.214

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att ställa ut det 2011-10-27 reviderade
planförslaget till ny detaljplan för Skafta 1:13 i enlighet med 5 kap. 23 § gamla Planoch bygglagen eftersom planarbetet påbörjades före den 2 maj 2011.

Bakgrund och sammanfattning
Då den relativt nya gällande detaljplanen togs fram fastställdes ett brett
"prickmarksområde", dvs. mark som ej får bebyggas, mot E4. Detta berodde på att
rikstelekabeln låg en bra bit in på marken från E4 sett.
Det finns i dag två intressenter som eventuellt vill etablera sig i området. Det är därför
av intresse att kunna utnyttja planområdet på ett bättre sätt genom att minska ner
"prickmarksområdet" som ju inte längre är befogat med tanke att den nämnda
rikstelekabeln är borttagen och inte längre finns kvar.
Planförslaget avsågs ursprungligen att genomföras med enkelt planförfarande, men
eftersom erinringar inkom från Trafikverket har det enkla planförfarandet fått övergå i
normalt sådant.
Revidering har skett genom införande av planbestämmelse om att det inom del av
prickmarksområdet närmast E4 ej får förekomma verksamhet som kan verka störande
för trafiken på E4. Orsak är enligt Trafikverket trafiksäkerhetsskäl. Vidare har tidplanen
i genomförandebeskrivningen reviderats till överensstämmelse med faktiska
förhållanden.

Beslutsunderlag
Planhandlingar upprättade den 10 mars 2011 och reviderade den 27 oktober 2011.
Tjänsteskrivelse 2011-10-31.
Beslutet expedieras till:
Berörda Sakägare och Myndigheter.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande
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Uppföljning av medborgarundersökningen 2011
Dnr 2011/420.106

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden avger följande yttrande: Nämnden avser att förbättra
områdena bemötande och tillgänglighet samt information.

Bakgrund och sammanfattning
Statistiska centralbyrån (SCB) erbjuder Sveriges kommuner att delta i en
medborgarundersökning till ett pris av ca 50 000 kr. Undersökningen genomfördes som
en urvalsundersökning under tiden 14/3-10/5-2011 och 65 kommuner deltog. I varje
kommun tillfrågades 500 personer och svarsfrekvensen i Markaryds kommun var 52 %.
Undersökningen består av tre delar A. Om kommunen som plats att bo och leva på B.
Om kommunens verksamheter och C. Om inflytande i kommunen.
Resultaten från undersökningen visar att vad gäller A. ligger Markaryds kommun i nivå
med genomsnittet för de kommuner som deltagit i undersökningen. För delen B. Har
Markaryds kommun erhållit ett mycket bra resultat och för delen C. Tillhör Markaryds
kommun de bästa kommunerna i Sverige.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-07
Kommunstyrelsens ordförande remiss 2011-10-10
Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

1(18)

Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll

2011-11-14

Mbn § 162

Begäran om dispens
livsmedelskontroll

för

rapportering

av

2011

års

Dnr 2011/419.460

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att begära dispens hos Livsmedelsverket för att
lämna 2011 års livsmedelskontroller i Excel- fil.
Nämnden beslutar också att under 2012 inköpa ett av de gängse programmen för
miljökontoren Miljöreda, ECOS eller Castor.

Bakgrund och sammanfattning
Livsmedelsverket har tillskrivit de kommuner som inte kan rapportera
livsmedelskontrollen i XML-format och uppger att de får dispens för 2011 års
rapportering under förutsättning att myndigheten rapporterar i en Excel-mall som
Livsmedelsverket tillhandahåller. Samt att myndigheten gör en tydlig plan för hur man
vid nästkommande rapportering kan rapportera in livsmedelskontrollerna i XML-format.
Miljö- och byggnadsnämnden är en av de ca 30 livsmedelsmyndigheter som inte kan
rapportera in livsmedelskontrollen i XML-format.
De program som finns vid miljö- och hälsoskyddskontoren är främst Miljöreda, ECOS
och Castor och de kan rapportera in livsmedelskontrollen i önskat format.
Förslag läggs om att under 2012 inköpa ett av dessa program och gärna i samverkan
med någon grannkommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-07
Livsmedelsverkets skrivelse : Till alla kontrollmyndigheterna 2011-10-17
Beslutet expedieras till:
Livsmedelsverket

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

1(18)

Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll

2011-11-14

Mbn § 163

Ekonomisk månadsuppföljning
Dnr 2011/101.042

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tar del av rapporten.

Bakgrund och sammanfattning
För de tio första månaderna 2011 visar miljö- och byggnadsnämndens verksamhet ett
överskott på 141 kkr i förhållande till budgeterat. Av överskottet avser 155 kkr lägre
kostnader och 14 kkr lägre intäkter än budgeterat.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-04
Ekonomisk rapport för 10 månader 2011.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

1(18)

Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll

2011-11-14

Mbn § 164

Analysrapporter över dricksvatten
Dnr 2011/9.470

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar med godkännande lägga rapporterna till
handlingarna.

Sammanställning
Dricksvatten
2011-09-27
Hylte vv, Råstorp Affär

Typ
FK

Resultat
T

2011-10-11
Grönö vv, Kvarnaholm
Grönö vv, råvatten
Hylte vv, råvatten ink
Grönö vv, utg drv
Hylte vv, utg drv
Vivljunga vv, nät arv

FK/MB
MB
FK/MB
FK/MB
FK/MB
FK/MB

EB/EB
EB
EB/EB
T/T
T/T
EB/EB

Enskilda brunnar
2011-09-27
Vekaboda

FK

TA

BP =
MB =
FK =
UR =
ÖR =
IRI =
T =
TA =
OT =
EB =

Barnprov
Mikrobiologisk
Fysikalisk kemisk
Understiger riktvärden
Överstiger riktvärden
Inom rekommenderade intervaller
Tjänligt
Tjänligt med anmärkning
Otjänligt
Ej bedömt

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-02

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

1(18)

Miljö- och byggnadsnämnden
Protokoll

2011-11-14

Mbn § 165

För kännedom
Dnr 2011/8.400

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden tar del av följande handlingar.

Sammanställning
Länsstyrelsen
2011-10-19
- Avslag på ansökan om tillstånd enligt miljöbalken om att få uppföra och driva en
gruppstation med högst 3 vindkraftverk vid Eriksdal i Ljungby kommun.
2011-10-20
- Tillsynsplan och behovsutredning enligt miljöbalken samt återrapportering av tillsyn
av delegerade tillsynsansvar i Markaryds kommun.
Markaryds Sportskytteklubb
2011-10-19
- Överklagande av årlig tillsynsavgift.
Kommunstyrelsen
2011-10-11
- Ersättning vid arbetsskada.
Miljö- och byggnadskontoret
2011-10-11
- Detaljplanen för del av Kylhult 1:202 m fl har vunnit laga kraft 2011-10-07.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2011-11-02

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande

1

