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Reglemente för miljö- och hälsoskyddsnämnden
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1§
För nämnden gäller utöver vad som föreskrivs i detta reglemente även reglemente med allmänna bestämmelser för Stockholms stads nämnder.
Nämndens uppgifter
2§
Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör stadens uppgifter
1. enligt miljöbalken med tillhörande lagstiftning som tillsynsmyndighet
och prövningsmyndighet, med undantag för de strandskyddsuppgifter
som ska handhas av stadsbyggnadsnämnden och de prövningsuppgifter
enligt renhållningsordningen som ska handhas av trafiknämnden
2. enligt livsmedelslagstiftningen och foderlagstiftningen
3. inom övriga områden som enligt lag eller annan författning ankommer
på den kommunala nämnd som fullgör uppgifter inom tobakslagstiftningen, med undantag för de uppgifter som ska handhas av stadsdelsnämnderna, och strålskyddslagstiftningen samt inom lagstiftningen om
skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
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3§
Det ankommer på miljö- och hälsoskyddsnämnden att
1. genom miljöövervakning följa tillståndet i luft, mark, vatten och den
biologiska mångfalden samt miljöns inverkan på människors hälsa
2. informera om miljötillståndet i staden
3. medverka i planering där miljöbalksfrågor berörs
4. genom sin expertkompetens inom miljöskydds- och naturvårdsområdet
stödja nämnders och styrelsers miljöarbete.
4§
Nämnden ansvarar för, att efter samråd med berörda organ, utarbeta och underställa kommunfullmäktige sådana åtgärdsprogram till uppfyllande av miljökvalitetsnormer, som enligt lag förordning, föreskrift eller beslut av regeringen, staden är skyldig att upprätta.
Delegering från kommunfullmäktige
5§
Nämnden utövar stadens befogenhet
1. att utöva tillsyn över tillståndspliktiga miljöfarliga verksamheter
2. att föra talan hos länsstyrelsen eller annan överinstans inom nämndens
verksamhetsområde samt enligt 20 kap 2 § andra stycket och 22 kap 6 §
andra stycket miljöbalken
3. att föra talan enligt bostadsförvaltningslagen (1977:792).
Förvaltningsorganisation
6§
Under nämnden lyder miljöförvaltningen. Förvaltningen leds av direktören,
som inför nämnden är ansvarig för verksamheten.
Nämnden får utfärda instruktion för miljöförvaltningen och dess personal.
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Antal ledamöter och ersättare
7§
Nämnden består av tretton ledamöter och lika många ersättare.
_______________

