MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN
Ekonomiskt Resultat
Belopp i 1 1000-tal kr.
Intäkt( -)Kostnad(+)
Miljö - och
byggnadsnämnden
Verksamhetens intäkter

Bokslut

Budget

Bokslut

Avvikelse

2005

2006

2006

2006

-3 191

-977

-4 162

3 185

Verksamhetens kostnader

5 282

3 155

6 324

-3 169

Verksamhetens
nettokostnad

2 091

2 178

2 162

16

0

0

1

-1

2 091

2 178

2 163

15

0

34

15

19

Bokslut

Budget

Prognos 3

Bokslut

Avvikelse

2005

2006

2006

2006

2006

Finansiella kostnader
Årets resultat
Nettoinvesteringar

Vht Verksamhet Nettokostnader
Belopp i 1.100-tal kr.
10

10 Nämnd och styrelseverksamhet

187

231

201

187

44

20

20 Fysisk teknisk planering

177

122

372

42

80

26

26 Miljö och hälsa

3

-111

-111

-78

-33

29

Gemensam verksamhet Block 2

1 724

1 936

1 686

2 012

-76

Summa

2 091

2 178

2 148

2 163

15

Budgetutfall
Miljö- och byggnadsnämnden redovisar ett litet
överskott för verksamheten år 2006.
Kalkningsverksamheten varierar mellan åren.
Kostnaderna finansieras med bidrag.
Budgetdifferensen är i princip lika stor för
intäkter såväl som för kostnader.
Förvaltning, administration, personal och
information
Under året har det totalt hållits 8 sammanträden
i Miljö- och byggnadsnämnden med
sammanlagt 106 beslut.
Antal ärenden som diarieförts under året på
Miljö- och byggnadsnämnden uppgick till 479
st. Miljö- och byggreda används som
diariesystem och som handläggarstöd.
Dals-Eds, Färgelanda och Melleruds
diariesystem har slagits samman till ett
gemensamt system med en gemensam server
och ett nytt databasformat (SQL).

Miljö- och byggnadsnämnden fattade totalt 209
delegationsbeslut. Delegater har varit
ordförande, miljö- och byggchef, miljö- och
hälsoskyddsinspektör, kommunarkitekt,
bygginspektör, gatuchef, samt
förvaltningsassistent.
Under året har mycket tid lagts på
förberedelsearbete inför kommande
sammanslagning av miljökontoren i Dalsland.
Ett nytt samverkansavtal om gemensam
kommunarkitekt med Färgelanda kommun har
tecknats och kommunarkitekt (Helena Carling)
har anställts fr o m mars månad.
Miljöverksamhet
Vattenvård, sjöar och vattendrag
Kalkningsverksamheten har fortsatt i enlighet
med gällande 5-åriga kalkningsplan,
vilket har inneburit att kalkning skett inom
Örekilsälvens, Upperudsälvens och Steinelvas
avrinningsområden. Vattenprover har tagits
inom programmet för kalkeffektuppföljning.

Miljöövervakning, luftvård och buller
Miljöövervakning bedrivs dels genom egna
lokala undersökningar i kommunen, dels som
samordnade regionala undersökningar i länet.
Miljöundersökningarna i kommunen omfattar
bl. a. undersökningar i sjöar och vattendrag.
Tillsyn och lagreglerad verksamhet
Tillsyn av har skett i samband med ordinarie
miljötillsynsbesök.
Hälsoskydd
Badvattenprover har tagit vid kommunens 5
badplatser.
Ett antal radonprovtagningar har utförts i egna
hem och hyreshus av fastighetsägarna själva
efter kontakt med miljökontoret.
Livsmedelstillsyn
Livsmedelstillsyn har utförts planenligt.
Djurskydd
Även detta år har djur- och miljöskyddstillsyn
på lantbruken inköpts av Färgelanda kommun
för att kunna tillgodose lagens krav på
återkommande tillsyn. Tjänsten uppgår till 30
% av en heltid. Det har utförts tillsyn på ett
antal gårdar när det gäller djurhållning och
miljö.
Byggväsen och energi samt Samhällsplanering
Planer
Det har arbetats med flera detaljplaner samt
fördjupad översiktsplan för Nössemark under
året.
Samråd om planprogram för detaljplan i
Nössemark har tagits fram. Det har även hållits
samråd om detaljplan för Trolldalen.
Bygglov
De bygglov som beviljats under året har till
största delen utgjorts av om- och tillbyggnader,
nybyggnation av fritidshus,
kompletteringsåtgärder och master. Dessutom
har bygglov beviljats för 6 st gruppbyggda
småhus vid Skogsvägen.
Kartverksamheten
Normal ajourföring av grundkartan har skett.

Mål
Målredovisning har varit under utveckling.

Eftersom hela nämnden tas bort och
verksamheten överförs till kommunstyrelsen
och Kommunalförbundet Dalsland sker ingen
målredovisning i bokslut 2006.
Fortsatt utvecklingsarbete får ske i ny
organisation.

Investeringar
Årets investeringar har uppgått till 15 kkr .

Personal
Miljö- och byggkontorets förvaltningschef
slutade vid halvårsskiftet. Kommunchefen har
varit t f förvaltningschef för kontoret. Det har
även varit turbulens när det gäller övrig
personal på miljösidan. Miljö- och
hälsoskyddsinspektören begärde tjänstledighet
för biståndsarbete fr o m 1 oktober. Vikarie för
denne anställdes i november.
Livsmedelsinspektör tillsammans med
Bengtsfors anställdes från halvårsskiftet. Miljöoch byggchefens arbetsuppgifter har fördelats
på befintlig personal på miljö- och
byggkontoret.
Plan- och byggfrågorna har kommunarkitekt H
(50%) och bygginspektör (100 %) handlagt.
Kanslitjänster för miljö- och
byggnadsnämndens verksamhet har erhållits
från servicenämnden motsvarande sammanlagt
ca 100 % assistenttjänst.

Framtiden
År 2006 är sista året med denna organisation då
miljöfrågorna kommer att tas bort och inordnas
i en gemensam organisation under Dalslands
Kommunalförbund. Plan- och byggfrågorna
kommer att överflyttas till kommunstyrelsen.

Nyckeltal
Miljö- och byggnadsnämnden

2006

2005

2004

2003

Antal diarieförda ärenden

479

539

517

486

Antal beslut inom miljö- och byggnadsnämnden.

300

391

352

381

Varav beslut bygg[2]

132

118

146

217

Varav beslut miljö

121

212

154

121

Varav trafik

21

35

31

23

Varav beslut övrigt

26

24

23

20

Varav delegationsbeslut totalt

210

308

265

247

Intäkter miljöbalken[3] (kkr)

177

229

308

165

Intäkter bygglov (kkr)

257

363

251

258

Intäkter livsmedelstillsyn

72

72

66

59

Intäkter Djurskydd

17

5

18

14

