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Justerare Anders Granström 
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Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer 67 - 74 

 Carola Fridh  
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 Lars Nilsson  

 Justerare 
  

 Anders Granström   
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§ 67 Informationer och rapporter 
 
Följande informationer och rapporter godkändes och lades till handlingarna. 

• Årlig överläggning med kommunens revisorer 

• Jan Lundberg, VA-chef på tekniska förvaltningen, informerar om kommande VA-plan 
samt lite om nya borrhål ute på Kusön. 

• Åsa Röshagen, miljöinspektör, redovisar ärendena om timavgift vid tillämpning av taxor 
inom bl.a. miljöbalkens område samt om taxa för prövning och tillsyn.  

• Detaljplan för Boden 1:156, Kårbacken f.d. Ing3/AF1-området är ute på granskning. 
Planförslaget syftar till att bekräfta pågående markanvändning samt skapa 
förutsättningar för fortsatt utveckling av området. Samrådshandlingarna har varit 
utställda för synpunkter under perioden 2014-10-20--2014-11-11. 
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§ 68 Redovisning av meddelanden och delgivningar 

Beslut  
Redovisade meddelanden och delgivningar läggs till handlingarna. 
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§ 69 Redovisning av delegationsbeslut 

Beslut 
Redovisade delegationsbeslut för perioden 2014-08-27--2014-10-29 läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet  
Samhällsbyggnadskontoret har, i enlighet med sin delegationsrätt och under vissa 
förutsättningar lämnat tillstånd/godkännanden, beviljat respektive avslagit ansökningar och 
lämnat yttranden inom följande verksamheter: 

- Miljötillsyn 

- Livsmedelskontroll 

- Yttranden och tillstånd 

- Bygglov 

- Kontrollplaner 

Delegationsbeslut som inte finns med på listan: 
• Nytt vägnamn på Älvbrinkens område, del av Boden 57:40, Hydrogränd (2014-125) 
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§ 70 SBK-rapport november 

Beslut  
SBK-rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för november.  

Rapporten ger en översikt av aktuella ärenden inom miljöbalkens och plan- och bygglagens 
områden. Rapporten ger även en översikt av vad som är på gång inom mark och 
exploateringsverksamheten samt aktuella detaljplaner och nämndens ekonomi.  
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§ 71 Miljö- och byggnämndens verksamhetsplan 2015-2017 
2014-233-012 

Beslut 
Miljö och byggnämnden godkänner verksamhetsplan 2015-2017. 

Beskrivning av ärendet 
Miljö och byggnämnden budgetram för åren 2015-2017 uppgår till 661 tkr, 666 tkr 
respektive 671 tkr.  

Varje nämnd ska ta fram en intern kontrollplan som innehåller kontrollmoment, 
kontrollansvar, metod och tidplan för rapportering av både obligatoriska och egna 
kontrollområden. Planen ska ingå som en bilaga till verksamhetsplanen.  

Miljö- och byggnämnden har valt kontrollområden avseende hantering av ärenden, 
uppföljning av inspektioner tillståndspliktiga miljöanläggningar, inventering enskilda 
avlopp samt kontroll livsmedelsanläggningar. 

Miljö- och byggnämnden berörs inte av det gemensamma kontrollområdet ”Avtal och 
upphandling”, detta hanteras av kommunledningsförvaltningen. 

 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-10-29 
Verksamhetsplan 2015-2017 
Internkontrollplan 2015 

 

 

För kännedom 
Kommunledningsförvaltningen (ekonomikontoret) 
Kommunfullmäktige 
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§ 72 Ansökan om bygglov för skyltar på Xxxx 
2014-259 

Beslut 
1. Ansökan avslås. 

2. Handläggningsavgiften är 2 400 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige) 

Beskrivning av ärende 
En ansökan om bygglov för skyltanordningar på fastigheten XXX, har lämnats in. 
Skyltanordningarnas storlek är 2*1 meter och utgörs av plastduk monterade i träramar/stativ 
och avsikten är att de ska placeras 3,6 resp. 5,1 meter ifrån fastighetsgränsen mot riksväg 
97. 

Bakgrund/bedömning 
Fastigheten omfattas av detaljplan 25-P 86/11 (f.d. stadsplan) fastställd av Länsstyrelsen i 
Norrbottens län den 27 mars 1986.  

Planbestämmelse B F II = Bostäder, fristående byggnader i högst 2 våningar. 

Fastigheten ligger i ett bostadsområde där inte någon industri eller liknande verksamhet är 
etablerad. 

Skyltanordningarnas storlek och placering leder till en iögonfallande exponering mot 
riksväg 97 och anses enligt nämnden inte höra hemma i ett bostadsområde av den 
karaktären som området utgör. 

Miljö- och byggnämnden bedömer därför att skyltanordningarna inte uppfyller kraven om 
lämplighet som anges i 8 kap. plan- och bygglagen, PBL och att de inte heller kan anses 
vara förenliga med planbestämmelserna i den gällande detaljplanen.  

Upplysningar 
Detta beslut kan överklagas, se bifogade anvisningar. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-10-16 
 

 

 

För kännedom 
Xxxxx  
Samhällsbyggnadskontoret 



 

Miljö- och byggnämnden 

Sammanträdesprotokoll 
Sida 
9(12) 

Sammanträdesdatum 
2014-11-11 

 
 

  
 

 
Utdragsbestyrkande / Expedierat Signatur 
  

 

§ 73 Timavgift vid tillämpning av taxor inom miljöbalkens område och 
för tobakslagen, strålskyddslagen, lagen om receptfria läkemedel 
samt för miljö- och byggnämndens kontroll inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen. Justering i taxa inom livsmedels- och 
foderlagstiftningen 
2014-1057-406 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att  

1. Kommunfullmäktige fastställer timavgiften vid tillämpningen av taxa inom miljöbalkens 
(1998:808) område, tobakslagens (1993:581) område, strålskyddslagens (1988:220) 
område och lagen (2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel till 865 kronor 
per timme. Timavgiften gäller från och med 2015-01-01. 

2. Kommunfullmäktige fastställer timavgiften vid tillämpningen av taxa för miljö- och 
byggnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen till 1057 kronor per 
timme för planerad kontroll samt 905 kronor per timme för extra offentlig kontroll och 
för prövnings- och anmälningsärenden. Timavgiften gäller från och med 2015-01-01. 

3. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
respektive taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den 
procentsats som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och 
Landstings (SKL):s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2014. 

4. I ”Taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen 
i Bodens kommun”, fastställd av kommunfullmäktige 2011-12-19 § 175, justera 
lydelsen avseende indexuppräkning i 5 § till följande: ”Miljö- och byggnämnden för 
varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de i denna taxa antagna avgifterna samt 
handläggningskostnaden per timme med den procentsats som anges för det innevarande 
kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns 
publicerad på Sveriges kommuner och Landstings (SKL):s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2014.” 

5. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad timavgift vid tillämpning av taxor 
fastställd 2010-12-20 § 116 att sluta gälla från och med 2015-01-01. 

6. Kommunfullmäktige upphäver den del i följande beslut som avser punkt 2 om timavgift 
och punkt 3 om indexuppräkning 2011-12-19 §§ 172, 173, 174 och 175, att sluta gälla 
från och med 2015-01-01 

7. Kommunfullmäktige upphäver den del i beslut 2010-09-27 § 78 som avser punkt 2 om 
indexuppräkning att sluta gälla från och med 2015-01-01. 
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§ 73 forts 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116 om timavgift vid tillämpning av taxor 
inom områdena för miljöbalken, livsmedels- och foderlagstiftningen, tobakslagen, 
strålskyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Detta beslut har 
upphävts i vissa delar och gäller numera endast för timavgift vid tillämpning av taxa för 
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Kommunfullmäktige beslutade 2011-12-19 om både taxa och timavgift för tillämpning av 
taxa inom miljöbalkens (§ 172), tobakslagens (§ 173), strålskyddslagens (§ 174) samt för 
livsmedels- och foderlagstiftningens (§ 175) områden.  

Kommunfullmäktige beslutade 2010-09-27 § 78 om taxa för tillsyn av vissa receptfria 
läkemedel. 

Då beräkning av timavgift för tillämpning av taxa inom områdena för tobakslagen, 
strålskyddslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel enligt respektive taxa 
ska följa den beräkning som görs för miljötillsyn behöver en justering göras även inom 
dessa områden. 

Som grund för beräkning av timavgiften har använts SKL:s underlag för att beräkna 
handläggningskostnad per timme för kommunala taxor avseende dels miljöbalken, dels 
livsmedelskontroll, augusti 2014. Därigenom har timavgiften justerats utifrån det aktuella 
kostnadsläget för kommunen. 

Den nya timavgiften föreslås börja gälla den 1 januari 2015. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-10-22 med bilagor:  

- Beräkning av handläggningskostnad per timme för miljötillsyn 

- Beräkning av handläggningskostnad per timme för livsmedelskontroll 

 

För beslut 
kommunfullmäktige 
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§ 74 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område   
2014-1056-406 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att  

1. Kommunfullmäktige, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken, fastställer föreslagen taxa för 
kommunens prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område. Taxan gäller 
från och med 2015-01-01. 

2. Miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna 
taxa antagna avgifterna samt handläggningskostnaden per timme med den procentsats 
som anges för det innevarande kalenderåret i den version av Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på Sveriges kommuner och Landstings (SKL):s 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2014.  

3. Kommunfullmäktige upphäver tidigare beslutad taxa och timavgift fastställda 2011-12-
19 § 172 samt reviderad taxa 2014-04-07 § 32, att sluta gälla från och med 2015-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2011-12-19 § 172 om taxa för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område samt timavgift vid tillämpning av taxan. En revidering av taxan 
gjordes 2014-04-07 § 32.  

Anledningen att beslut om en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
behöver fattas är de ändringar som skett i förordningen (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd samt genom införandet av en ny förordning 
miljöprövningsförordningen (2013:251). 

En förändring i samband med en ny taxa är att när beräkning av årlig tillsynstid sker görs 
det utifrån en avgiftsklassificering samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning av 
anläggningen eller verksamheten enligt den nya taxebilaga 3. 

Taxebilaga 2 är uppdaterad i förhållande till miljöprövningsförordningens kapitelindelning. 
Anmälningspliktiga hälsoskyddsverksamheter har istället för timavgift blivit placerade i 
avgiftsklass för uttag av årlig tillsynsavgift.  
Förslaget till taxa baseras på det underlag som SKL, Sveriges kommuner och Landsting, har 
tagit fram för tillsyn inom miljöbalkens område ”Taxa inom miljöbalkens område utifrån 
risk- och erfarenhetsbedömning” dat. 2012-05-30 samt reviderad version 2013-12-13 
avseende taxebilaga 2. 

Grunderna för avgiftsuttaget följer kommunallagen, självkostnadsprincipen, 
likställighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet.  

Taxan föreslås börja gälla den 1 januari 2015. 
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§ 74 forts 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2014-10-22 med bilagor: 

- Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

- Taxebilaga 1: Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt årlig 
tillsynstid 

- Taxebilaga 2: Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter 

- Taxebilaga 3: Risk- och erfarenhetsbedömning  

 

För beslut 
kommunfullmäktige 
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