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OGS KOMM
MUN
ARJEPLO

REGLEMENTE
E FÖR MILJÖ-,
M
BYGGB
OCH RÄD
DDNINGS
SNÄMND
DEN
Utöver vad
v som stadgas i komm
munallagen
n, förvaltninngslagen ochh gemensam
mt reglemennte
och övriiga tillämpliiga författniingar skall följande
f
gällla för miljöö-, bygg- och
h
räddninggsnämnden..
§ 1 Verk
ksamhet
Nämndeen skall se tiill att verksaamheten bedrivs inom ramen för aanvisade meedel och enlligt de
riktlinjerr och verksaamhetsmål som kommu
unfullmäktiige har antaagit. Det som
m finns i laggar
förordningar och fööreskrifter innom respekttive ansvarssområde skaall följas.
o
ner och enskkilda, vilkas arbete och
Nämndeen samarbetar med mynndigheter, organisation
intressenn berör näm
mndens verkksamhet och
h lämna allm
männa råd och upplysniingar i frågoor
som rör nämndens ansvarsomr
a
råde.
I fullgörrandet av sinna uppgifterr skall nämn
nden:
1. prövaa frågor ochh dispenser enligt renhåållningsordnningen
2. hos kommunstyr
k
relsen väckka frågor om
m planläggniing och meddverka i dettaljplanearbbete
3. övervvaka efterleevnaden av planp
och by
ygglagen occh med stödd av lagen meddela
m
föresskrifter och beslut. Näm
mnden svaraar också förr uppgifter ssom enligt annan
a
lag beerör
byggglovsverksam
mhet.
4. verkaa för en godd byggnadskkultur och en
e god stadss- och landskapsmiljö
5. följa den allmännna utveckliingen inom kommunenn och dess nnärmaste om
mgivning ochh ta
h fastighetsbbildning
initiaativ i frågor som rör byyggande och
6. svaraa för trafikppolitiken ochh verka för en tillfredssställande traafikförsörjning
7. hos kommunstyr
k
relsen eller annan näm
mnd anmäla sådana
s
förhhållanden so
om kan ansees
krävaa åtgärder för
f ökad traffiksäkerhet
8. bedriiva räddninggstjänstverkksamhet
9. svaraa för verksaamhet med anledning
a
av
v lagen om skydd mot olyckor
10. svaraa för tillstånndshanteringg samt tillsy
yn över branndfarliga vaaror enligt laagen om
branddfarliga ochh explosiva varor
11. handdlägga ärendden enligt laag om skydd
d mot olyckkor, vad gälller kommun
nägda fastiggheter.
12. svaraa för adressäättning och ortnamnsveerksamhet.
13. svaraa för kommuunala adressfrågor och
h lagen om lägenhetsreg
l
gister (SFS 2006:378)
14. utövaa tillsyn av obligatoriskk ventilation
nskontroll, hisskontroll
h
l samt energ
gideklaratiooner.
15. svaraa för den pröövning och operativa tiillsyn som ankommer
a
kkommunen enligt
miljööbalken
16. svaraa för prövning och tillsyyn av gaturenhållning och skyltninng
17. svaraa för prövning och konttroll enligt livsmedelsl
l
agstiftningeen
18. medvverka i plannering där näämndens veerksamhetsoområden berrörs
19. svaraa för prövning och tillsyyn av solariier
20. svaraa för referennsmätningarr av gammaastrålning innom kommuunen
21. svaraa för lokala trafikföreskkrifter och parkeringsti
p
illstånd
22. svaraa för energi-- och klimattrådgivning
g i kommuneen
23. svaraa för kommuunens bostaadsanpassningsbidrag
24. svaraa för tillsyn av receptfriia läkemedeel
25. svaraa för prövning och tillsyyn av tobak
k
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§ 2 Näm
mndens övriiga verksam
mheter
Miljö-, bygg
b
och rääddningsnäm
mnden har vidare
v
hand om:
1. Att
A inom ram
men för anvvisade anslaag svara för informationn i trafiksäk
kerhetsfrågoor,
a
anordna
kurrser och anddra arrangem
mang för ökkad trafiksäkkerhet
2. Att
A vara kom
mmunens reemissorgan i ärenden soom rör trafiiksäkerhetsfförhållandenn i
k
kommunen
och där så påkallas
p
ur trafiksäkerh
t
hetssynpunkkt medverkaa i den
k
kommunala
planeringenn
§ 3 Deleegering från
n kommun
nfullmäktige
Miljö-, bygg
b
och rääddningsnäm
mnden skalll besluta i fööljande gruppper av ären
nden:
1. Avgifter
A
inoom nämndenns verksamh
hetsområdee inom de rikktlinjer som
m
k
kommunfull
lmäktige fastställt
ändring elleer upphävan
2. Antagande,
A
nde av detalljplaner ochh andra plan
nbestämmelser
s
som
ej är avv större allm
mänt intressee
§ 4 Sam
mmansättnin
ng
Miljö-, byggb
och rääddningsnäm
mnden besttår av fem (5) ledamöteer och fem (5)
( ersättaree.
§ 5 Arbeetsformer
Nämndeen skall fullggöra sina upppgifter i en
nlighet med gemensam
mt reglementte för Arjeplogs
kommunns nämnder om arbetsfo
former med mera.
_____

Fastställd avv kommunfullmääktige 2011-02-288 § 7.

