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Annica Johansson, miljösamordnare

Justerare

Emma Ode
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Underskrifter
Paragrafer

Sekreterare
Ulla-Beth Lasson
Ordförande
Anne Carlqvist Fors
Justerare
Emma Ode

ANSLAG/BEVIS
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MBMN § 64

Dnr 2012-M0762

Hultsjön 1:44. Rättidsprövning av överklagan av avgift för
handläggning av anmälan om installation av
förbränningstoalett
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar att avvisa inkommen överklagan över nämndens beslut om avgift för
handläggning av anmälan om installation av förbränningstoalett då överklagan anses ej
ha inkommit inom föreskriven tid, enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-10-16.
Ärendet
Klagande, Gill Ström, inkom 2012-07-09, med en anmälan om installation av
förbränningstoalett på fastigheten Hultsjön 1:44. Beslut i ärendet fattades på delegation
2012-08-27 och beslutet expedierades 2012-08-28.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden föreslås besluta att avvisa inkommen överklagan
över nämndens beslut om avgift för handläggning av anmälan om installation av
förbränningstoalett då överklagan anses ej ha inkommit inom föreskriven tid, enligt
bilagt tjänsteutlåtande 2012-10-16.
________

MBMN § 65

Dnr 2012-M1254

Ansökan om permanent serveringstillstånd
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Beslutar meddela Limor i Hallsberg AB serveringstillstånd i enlighet med ansökan samt
att serveringstiderna inomhus skall vara 11.00-01.00 alla dagar, enligt bilagt
tjänsteutlåtande 2012-10-22.
Ärendet
Aktiebolaget Limor i Hallsberg AB har inkommit med ansökan om permanent
serveringstillstånd för Restaurang Milano, Västra Storgatan 15, Hallsberg.
Bolaget ägs av Hakoub Kelo. Serveringstiden har i ansökan angivits till kl 01.00 alla
dagar. Restaurangverksamheten har under många år bedrivits i aktuella lokaler med
serveringstillstånd.
Prövning av sökandens lämplighet har gjorts enligt 8 kap 12 § alkohollagen som säger
att serveringstillstånd endast får meddelas den som visar att han med hänsyn till sina
personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt är lämplig att
utöva verksamheten samt att verksamheten kommer att drivas i enlighet med de krav
som ställs i alkohollagen.
Förslag till beslut
Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden föreslås besluta meddela Limor i Hallsberg AB
serveringstillstånd i enlighet med ansökan samt att serveringstiderna inomhus skall vara
11.00-01.00 alla dagar, enligt bilagt tjänsteutlåtande 2012-10-22.
________

MBMN § 66

Rapporter
Länsstyrelsen i Örebro län. Riskhantering – Länsprojekt miljötillsyn 2011-2012.
Syftet med det samordnande projektet är att öka kunskapen om riskhantering, hantering
av kemiska produkter och brännbart material, hos länets företag samt att höja
kunskapsnivån hos miljöhandläggarna i länen. Ett övergripande mål är att minska
riskerna för att en allvarlig olycka händer.
Rapport från miljömålsgruppen. Sista dag för inlämnande av remissvar var den 30
september. 16 st svar har inkommit och en sammanställning av dessa pågår. Miljö-,
bygg- och myndighetsnämnden kommer att fatta beslut i november om att anta
miljömålsprogrammet samt överlämna det till kommunstyrelsen för beslut.
Verksamhetsuppföljning januari-september 2012. Ärendemängden fortsätter att öka
jämfört med 2011. Verksamheten fortlöper i stort sett som planerat. Vad gäller ekonomin
så är bedömningen fortfarande att budgeten bör kunna hållas.
________

MBMN § 67

Informationsärenden
Mark- och miljööverdomstolens beslut 2012-10-10 angående förorenad mark på
fastigheten Bonden 1. Mark- och miljööverdomstolen meddelar inte prövningstillstånd.
Mark- och miljödomstolens dom står därför fast.
Svevia AB har inkommit med en ansökan om fortsatt och utvidgat tillstånd till täkt av
berg inom fastigheterna Hardemo Häradsallmänning s:1, Getabrotorp 1:1 och 1:3.
Ansökan avser ett tillstånd om uttag av 4,85 miljoner ton berg under en 25-årsperiod.
Swerock AB har meddelat att man kommer att återuppta verksamheten med borrning,
sprängning, krossning och utlastning vid Bergtäkt Haddebo, fastigheten Haddebo 2:1.
”Årets miljöprofil”. Stipendiaten/stipendiaterna ska vara verksam inom Hallsbergs
kommun och ha gjort en värdefull insats för miljön eller naturen i kommunen. Miljö-,
bygg- och myndighetsnämnden utser pristagaren på sammanträdet i november.
________

MBMN § 68

Delegationer
Miljö-, bygg- och myndighetsnämndens beslut
Rapporten läggs till handlingarna.
Ärendet
Delegationslistor under perioden 2012-09-12--2012-10-16 enligt separat bilaga.
________

