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Reglemente för miljönämnden
Utöver det som föreskrivs i ”Huvudreglemente för kommunstyrelse och nämnder i Borlänge
kommun” och kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1 § Verksamhetsområde
Miljönämnden ska svara för den prövning och tillsyn som ankommer på kommunen enligt:
-

Miljöbalken
Lagen om foder och animaliska biprodukter
Livsmedelslagen
Tobakslagen vad gäller rökfria miljöer
Strålskyddslagen kopplat till solarier
Sprängämnesprekursoriet
Lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning utanför
detaljplanelagt område och utanför vägområdet.

Samt övriga angränsade lagar och förordningar med stöd av dessa lagar.

Nämnden ansvarar utöver detta för följande områden:
1. kommunens uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet med undantag av det som
enligt kommunfullmäktiges beslut ska fullgöras av annan kommunal nämnd,
2. myndighetsutövning som närmare anges i gällande kommunala renhållningsordning,
3. strategiskt och långsiktigt miljöarbete: nämnden ska processleda, stödja och samordna
kommunens miljöarbete för en hållbar utveckling,
4. kommunens energi- och klimatrådgivning,
5. naturvård

2 § Övrigt
Miljönämnden ska:
-

avge yttrande enligt berörd lagstiftning inom sitt sakområde
tillse att såväl kvalitativ som kvantitativ uppföljning och utvärdering sker av nämndens
verksamhet
meddela riktlinjer och anvisningar i övergripande frågor inom nämndens verksamhet
tillämpa fastställda taxor inom nämndens verksamhetsområde
svara för myndighetsutövningen enligt lokala föreskrifter och stadgar utfärdade till
skydd för hälsa och miljö
fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av kommunfullmäktige
överlämnas till nämnden.
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