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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 143

2016/1510

Övertagande av tillsyn från länsstyrelsen
Beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige ansöker hos
Länsstyrelsen i Kronobergs län om att från och med den 1 januari 2017 få
överta:
1. Tillsynen enligt miljöbalken på samtliga bergtäkter enligt
verksamhetskoderna 10.10, 10.11 och 10.20 i Miljöprövningsförordningen
(2013:251), förutom täkterna vid Hulan 1:64 och 1:66, Björstorp 5:1 och
Berga 1:13.
2. Tillsynen av vattenskyddsområden inom Ljungby kommun som fastställts av
Länsstyrelsen.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har idag tillsyn över ett antal verksamheter som är
tillståndspliktiga enligt miljöbalken. För att utveckla tillsynen ytterligare och
skapa en ökad helhetssyn över de miljöfarliga verksamheterna i kommunen har
diskussioner förts med länsstyrelsen om att överta tillsynen på materialtäkter.
Nämnden har i sin begäran inte med täkterna vid Björstorp 5:1, Hulan 1:64 och
1.66 samt Berga 1:13. Det beror på att dessa täkter är avslutade eller ska
avslutas.
Länsstyrelsen har också framfört att det finns möjlighet för kommunen att överta
tillsynen över vattenskyddsområdena inom Ljungby kommun. Idag finns sjutton
fastställda vattenskyddsområden i kommunen. Sydvatten har även lämnat in en
ansökan till länsstyrelsen om att bilda vattenskyddsområde i sjön Bolmen.
Ljungby kommun arbetar även för att inrätta vattenskyddsområde vid Bolmens
samhälle samt uppdatera skyddsområdet vid Ljungby-Trotteslöv.
Förvaltningens bedömning
Nämnden bör föreslå fullmäktige att begära att länsstyrelsen överlåter
miljötillsynen av täkter och vattenskyddsområden.
Motivering
Enligt miljötillsynsförordningen (SFS 2011:13) får en statlig operativ
tillsynsmyndighet överlåta åt en kommunal nämnd att utöva den operativa
tillsynen, om kommunfullmäktige begär det.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Miljö- och byggnämnden i Ljungby kommun har den kunskap och de resurser
som krävs för att bedriva tillsyn över de tillsynsområden/tillsynsobjekt enligt
denna begäran.
Nämnden har idag tillsynen över tillståndspliktiga verksamheter enligt
miljöprövningsförordningen, förutom över täktverksamheter. Att överta
tillsynen över täkter innebär att verksamheterna i kommunen får enhetlig tillsyn.
Det innebär även att miljöinspektörerna får kompetensutvecklas genom nya
tillsynsområden. Tidsåtgången för tillsyn uppskattas i dagsläget till 200-400
timmar per år. Kommande tillsynsplan kommer att anpassas efter detta.
Tillsynen kan finansieras genom fasta tillsynsavgifter. Förvaltningen har redan
tidigare deltagit vid täkthandläggarträffar. Viss kompetens inom området finns
redan idag på förvaltningen i och med att nämnden är remissinstans i olika
täktärenden. Handläggare kommer få gå de utbildningar som är nödvändiga.
Nämnden gör bedömning att det finns kompetens inom förvaltningen att bedriva
tillsyn över vattenskyddsområden samt handlägga den typ av ärenden som kan
uppstå med anledning av föreskrifterna inom vattenskyddsområdena. Skäl för att
överlåta tillsynen är att nämnden redan idag bedriver tillsyn med stöd av
miljöbalken över verksamheter som är lokaliserade inom vattenskyddet.
Kompetens och erfarenhet finns även kring exempelvis handläggning av
tillståndsansökningar att använda växtskyddsmedel inom vattenskyddsområden.
Tidsåtgången för tillsyn av vattenskyddsområden är i dagsläget oklar.
Handläggare på länsstyrelsen har meddelat att samtliga ärenden som inkommit
dit har skickats på remiss till nämnden. En uppskattning är därför att det handlar
om ett fåtal ärenden om året, framförallt inom Bergaåsens vattenskyddsområde.
Upplysningar
Idag prövas energitorvtäkter enligt torvlagen. Förmodligen kommer torvlagen
upphävas och det betyder att dessa kommer bli tillståndspliktiga enligt
miljöprövningsförordningen istället. Det innebär att miljö- och byggnämnden då
kan ta över tillsynen på dem också. Idag finns åtta energitorvtäkter.
Skickas till
Kommunledningsförvaltningen
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