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Reglemente för miljönämnden i Malung- Sälens kommun
Fastställt av kommunfullmäktige i Malung- Sälens kommun den 2016-05-30 § 56
1 § Sammansättning
Miljönämnden består av sju (7) ledamöter och sju (7) ersättare.
2 § Uppdrag
I miljönämndens uppdrag ingår, inom ramen för anvisade medel och under
förutsättning av att kommunfullmäktige inte för särskilt fall beslutar annat, att svara
för Malung- Sälens kommuns uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet enligt
miljöbalken (MB) och till området hörande allmänna författningar och förordningar
samt övriga uppgifter som enligt lag ska fullgöras av den kommunala nämnden
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Det åligger även miljönämnden att följa
utvecklingen inom dessa områden och utarbeta de förslag som är påkallade.
Miljönämnden ska svara för prövning och tillsyn inom dessa områden samt i övrigt
handlägga och granska ärenden enligt:
- Miljöbalken
- Livsmedelslagen
- Annan speciallagstiftning till skydd för människors hälsa och miljön samt de
förordningar och föreskrifter
Miljönämnden ska även svara för:
- kommunens kalkningsverksamhet
- prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen och där
uppgiften inte lagts på annan nämnd
- den kontroll och rapportering som åligger kommunen med anledning av
miljökvalitetsnormer för luft
- rådgivning inom samtliga verksamhetsområden
3 § Taxor
Kommunfullmäktige bemyndigar miljönämnden att inom sitt ansvarsområde
fastställa sådana avgifter som inte är av större ekonomisk betydelse eller av
principiell vikt och av dessa skäl ska fastställas av kommunfullmäktige.
Miljönämnden ska vidare ansvara för debiteringen av de avgifter, som utgår med
stöd av ovan nämnda taxor. Om nämnden anser att taxorna behöver ändras ska
den ta initiativ till det.
4 § Registeransvar
Miljönämnden är registeransvarig för de personregister som nämnden för i sin
verksamhet och som nämnden förfogar över.
Nämnden har särskilt att vårda skyddade personuppgifter.
5 § Processbehörighet
Miljönämnden har processbehörighet vid förvaltningsbesvär över beslut som
nämnden har fattat. Nämnden får själv eller genom ombud föra sin talan.
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6 § Närvarorätt vid sammanträden
Kommunstyrelsens ordförande, miljö- och byggchefen samt kommunchefen har var
för sig rätt att närvara och delta i överläggningarna vid nämndens och utskottets
sammanträden, om inte annat beslutas i särskilt fall.
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