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KALLELSE/UNDERRÄTTELSE 

 

Upprättad 

2021-01-11 

 
  

Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 

Sammanträde torsdagen den 21 januari 2021 kl. 13:00 
Kommunfullmäktigesalen, Storgatan 37 och via distans 
 
 
 Ärende Beteckning Förslag  

1.  Val av justerare och tid för 
justering 
 

 Förslag till beslut 
Ordinarie: Linn Feldt (M) 
Ersättare: Henrik Arnesson (C) 
 
Digital justering 2021-01-27 

2 min 

2.  Förändring av ärendelista 
 

  2 min 

3.  Anmälan av jäv 
 

  2 min 

4.  Tillsynsplan enligt miljöbalken 
2021-2023  
 
Föredragande: 
Tina Carlson 

 
2020-4553 

 

Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar 
att godkänna Tillsynsplan 2021 – 2023 
enligt miljöbalken, strålskyddslagen, 
sevesolagen1, lagen om gaturenhållning och 
skyltning, lagen om foder och animaliska 
biprodukter, lagen om 
sprängämnesprekursorer samt tobakslagen 
avseende rökfria miljöer. 

30 min 

5.  Kontrollplan för livsmedel och 
serveringstillstånd 2021-2023 
 
Föredragande: 
Marianne Löfgren 

2021-41 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar 
att anta Kontrollplan för livsmedel och 
serveringstillstånd 2021-2023. 

20 min 
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 Ärende Beteckning Förslag  

6.  Anmälan av delegeringsbeslut 
fattat av ordförande 
 

 Förslag till beslut 
 

1 min 

7.  Anmälan av delegeringsbeslut 
 

 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
godkänner redovisningen av 
delegeringsbeslut fattade under perioden 
2020-12-07 – 2021-01-10. 

5 min 

8.  Anmälan av yttranden 
 

 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
godkänner redovisningen av yttranden 
fattade på delegation under perioden  
2020-12-07 – 2021-01-10. 

5 min 

9.  Redovisning av inkomna 
skrivelser 
 

 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd 
godkänner redovisningen av inkomna 
skrivelser under perioden  
2020-12-07 – 2021-01-10. 

5 min 

10.  Information 
 
Information från förvaltningen: 
 
1. Tillfällig Covid-19 lag, 

Länsstyrelsens tillsyn 
Katarina Öryd 
 

2. Uppföljning tillsynsplan  
den 1 januari till den 31 
december 2020. 
Tina Carlson 

 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
informationen till protokollet. 

20 min 

11.  Information - förvaltningens 
arbete med små avlopp 
 
Föredragande: 
Andrea Peterson 
Annelie Lindgren 

 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd noterar 
informationen till protokollet. 

30 min 
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 Ärende Beteckning Förslag  

12.  Övrig fråga/brådskande ärenden 
 

     5 min 

Beslutsärenden (myndighetsutövning)  

13.  Dispensansökan - Derome 
Timber AB och A-hus AB 
 

2020-3066 Förslag till beslut 
Nämnden för Miljö & Hälsoskydd beslutar 
att ge Derome Timber AB och A-hus AB 
dispens från tidigare beslutade förbud av 
utdömda avloppsanläggningar fram till dess 
att ny lösning färdigställts. 
Dispensen gäller till 2022-01-21. 
Kommunfullmäktige har med stöd av 27 kap 
1 § miljöbalken (1998:808) fastställt en taxa 
för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område. Taxan antogs enligt beslut i 
kommunfullmäktige 2012-08-14, § 163, 
senast reviderad 2016-12-06, § 194. 
Timavgift reviderad av nämnden för Miljö 
& Hälsoskydd 2019-12-11, § 197. Enligt 
taxan debiteras en handläggningsavgift om  
2 964 kronor. Avgiften motsvarar 3 timmars 
handläggningstid. Fakturan skickas separat.  
Om det föreligger behov om förlängd dispens 
ska detta sökas senast 2022-11-15. 
För att en förlängning ska vara möjlig ska 
avstämning ske avseende hur långt projektet 
om gemensam avloppsanläggning har 
framskridit.  
Dispensen gäller avloppsanläggning med 
markbädd för Derome Timbers Såg-/barkhus 
på Ryared 9:1 samt gemensam 
avloppsanläggning för Derome Timber och 
A-hus med minireningsverk och markbädd 
som ligger på fastigheten Ryared 1:29 norr 
om Lillån. 

10 min 
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Ärende Beteckning Förslag 

14. Ärende nr 14 som gäller tillsyn, förbud eller 
föreläggande, innehåller en mängd 
personuppgifter och publiceras därför inte 
på webbplatsen med anledning av 
Dataskyddsförordningen, GDPR (General 
Data Protection Regulation). 

10 min 

Peter Söderberg (M) 
ordförande 

Marina Björnbecker 
sekreterare 
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