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Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 66 Meddelanden och delgivningar  

Beslut 
Meddelandena och delgivningarna läggs till handlingarna.  

Beskrivning av ärendet 
1. 	 Svartbyn 6:120 – 2011-233 – Bygganmälan eldstad/rökkanal/THER 
2. 	 Bredåker 9:107 – 2011-246 – Bygganmälan eldstad/rökkanal/ANPE 
3. 	 Sländan 5 – Dnr 2011-823-429 – Anteckningar efter inspektion om bränning av 

avfall på Bagaregränd 7/HOHA 
4. 	 Vittjärv 5:1 – 2011-221 – Protokoll över tekniskt samråd/THER 
5. 	 Järnvägen 100:1, Solgårdarna – Yttrande till länsstyrelsen över inlämnad anmä- 
      lan över Trafikverkets information om återställning av spår vid området/HOHA 
6. 	 Dnr 2011-22-462 – Minnesanteckningar efter möte med vattengruppen/EMSU 
7. 	 Heden 7:73 – 2011-266 – Bygganmälan eldstad/rökkanal/THER 
8. 	 Torpgärdan 2:98 – 2011-271 – Bygganmälan eldstad/GÖHE 
9. 	 Sävast 23:279 – 2011-245 – Protokoll från tekniskt samråd/ANPE 
10. Heden 7:124 – L 0189/10 – Protokoll över byggsamråd/ANPE 
11. Vittjärv 4:63 – 2011-257 – Länsstyrelsen prövning av strandskyddsdispens   

avslutas utan åtgärd 
12. Harads 2:15 – 2011-251 – Protokoll över tekniskt samråd/THER 
13. Ljuså 4:5, 4:6 – 2009-618,619-459 – Uppföljande inspektion efter föreläggande 
      om att vidta åtgärder att tomterna är i vårdat skick, föreläggandet har upp- 
      fyllts/STJO 
14. Bodsvedjan 1:14 – 2011-163 . Protokoll från slutsamråd/ANPE 
15. Vittjärv 3:88 – 2011-102 – Länsstyrelsens prövning av strandskyddsdispens  

avslutas utan åtgärd 
16. Lassbyn 21:1 – Dnr 2011-888-451 Inspektion av nedskräpning vid väg/stig ner  

till Lustigkullen/HOHA 
17. Råbäcken 3:2 – 2011-260 – Protokoll från tekniskt samråd/ANPE 
18. Fagernäs 9:19 – 2011-089 – Protokoll över byggsamråd 
19. Reviderad delegatförteckning 
20. Vittjärv 3:117 – A 0009/09 – Länsstyrelsen avslutar ärendet om en eventuell 
      olovligt uppförd byggnad inom strandskyddsområde  
21. Unbyn 3:28 – A 0016/09 Länsstyrelsen avslår Ek´s överklagan av MBN:s  	be-
      slut 2010-10-27 om avslutning av ärende om föreläggande att ta bort entrepre- 
      nadmaskiner mm. 
22. Sävast 2:34 – 2011-270 – Protokoll från tekniskt samråd/GÖHE 
23. Lassbyn 21:1 – 2011-890-451 – Inspektion av nedskräpning vid väg 760, 

rastplatsen vid Råneälven/HOHA 
24. Råneå-Sundsnäs 3:33 – 2011-909-451 – Anteckningar efter inspektion betr 

nedskräpning av fordonsvrak/HOHA 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 66 
25. Skatamark 14:43 – Anmälan om placering av byggnader/anläggningar  
      utanför egna fastighetsgränsen avslutas utan vidare åtgärd/ANPE 
26. Skatamark 14:42 – Anmälan om placering av byggnader/anläggningar  
      utanför egna fastighetsgränsen avslutas utan vidare åtgärd /ANPE 
27. Södra Gyttjeå 1:1 – 666-2009-454 – Anteckningar efter förnyad inspektion  
      av tidigare nedskräpat område/HOHA 
28. Lassbyn 21:1 – 888-2011-451 – Inspektion av tidigare nedskräpat område vid  

väg/stig ner till Lustigkullen/HOHA 
29. Torpgärdan 11:3 – 2011-294 – Bygganmälan, invändig ändrig/GÖHE 
30. 2011-337-003 Delegatförteckning för Miljö- och byggnämnden, reviderad 

2011-10-06 
31. Gunnarsbyn 8:13 – 2011-931-451 – Övergivna bilar i Gunnarsbyn/HOHA 
32. Gunnarsbyn 7:41 – 2011-892-451 – Bilar på tomt i Gunnarsbyn/HOHA 
33. Torpgärdan 2:5 – Dnr 2011-861-427 – Anteckningar efter inspektion av för- 

hållandena på Bodentravet/HOHA 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 67 Delegationsbeslut 

Beslut 
Delegationsbesluten läggs till handlingarna. 

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

Miljötillsyn
 
Livsmedelstillsyn 

Övriga yttranden och tillstånd 

Bygglov 

Kontrollplaner 

Bostadsanpassning 


Se bifogade listor 

Delegationsbeslut ej med på listan 

Sländan 5 – Dnr 823-2011-429, David Karlsson – Förbud att elda eller förbränna 
avfall/HOHA 

Brännberg 24:5 – Dnr 791-2011-465, Euro Apartments AB, Irina Ögren – Beslut  
om tillfällig registrering av livsmedelsanläggning/JODA 

Kalven 1 och Geten 1 – Begäran om yttrande över inlämnade skrivelser från boen
de på Jägargatan om trafikmätningar, buller och önskan om bullerplank översänt till 
Trafikverket/HOHA 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 68 Snabbrapport 

Beslut 
Informationen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Information om det ekonomiska läget. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

  

  

_____________  
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§ 69 Verksamhetsplan 2012-2014 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden antar bilagda verksamhetsplan. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en verksamhetsplan 2012-2014, enligt bi
laga. 

Delgivning 

Ekonomikontoret  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Ärende 5 

§ 70 SBK-rapport 

Beslut 
Rapporten läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Samhällsbyggnadskontoret har upprättat en rapport för oktober 2011. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 

  

 

_____________   
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Ärende 6 

§ 71 Svartbyn 1:128 m fl, Rv 97 – Gamla Lulevägen: Detaljplan   

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Planarkitekt Harry Vuotilainen redovisade inkomna synpunkter på utställt förslag 
till detaljplan. 

Planen har varit utställd för granskning under tiden 2011-09-19 - 10-17. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 

  

 

_____________  
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Ärende 7 

§ 72 Sävast 23:10 – klocktomten; Information  

Beslut 
Redovisningen läggs till handlingarna. 

Beskrivning av ärendet 
Redovisning av en möjlig lösning till ny infart till tomten. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Dnr 2011-913-406 

§ 73 	 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
samt beslut om timavgift vid tillämpning av taxan.  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta med stöd av 27 
kap. 1 § miljöbalken 

1.	 att anta bilagda taxa för kommunens prövning och tillsyn inom miljöbal
kens (1998:808) område att gälla från och med den 1 januari 2012. 

2.	 att miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 
höja de i taxebilaga 1 och taxebilaga 2 angivna fasta avgifterna samt den 
avgift som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som 
motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex 
(totalindex) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

3.	 att timavgiften vid tillämpningen av taxa inom miljöbalkens (1998:808)   
område från och med den 1 januari 2012 skall vara 795 kronor per timme. 

Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011. 

Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige  

4.	 att upphäva taxa inom miljöbalkens (1998:808) område vilken fastställts 
av kommunfullmäktige 2008-10-20 § 136. 

Skäl till beslut 
Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska ställningsta
ganden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Rio-dokumentet 
(Pollution Pay Principle) och i EU:s Rom-fördrag. Riksdagen har med detta som 
grund haft som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt miljöbalken 
som huvudprincip ska vara avgiftsfinansierad.  

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b kommunal
lagen, som har följande lydelse: 

”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de 
tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och landsting är  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 73 

skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det är särskilt föreskri
vet”. 

Särskilda föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet finns i miljöbalken 
i 27 kap. 1 § första stycket: 

”Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela före
skrifter om avgift för myndigheters kostnader för prövning och tillsyn enligt 
denna balk eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken samt 
för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom denna balks 
tillämpningsområde. Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om sådana 
avgifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet”.  

Första meningen bemyndigar regeringen att meddela föreskrifter om avgifter och 
prövning, främst för prövning och tillsyn som utförs av statliga myndigheter. Re
geringen har med stöd av bemyndigandet utfärdat förordningen (1998:940) om av
gifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Förordningen innehåller bl.a. reg
ler om avgifter för miljöfarlig verksamhet, för vattenverksamhet, för kemiska pro
dukter, varor och biotekniska organismer samt för viss övrig verksamhet. 

Förordningen gäller även kommunernas prövning och tillsyn enligt miljöbalken i 
vissa avseenden. Enligt 1 kap. 2 § i förordningen gäller bestämmelserna i 9 kap. 4 
och 5 §§ i förordningen för en kommunal myndighets verksamhet.  

Andra meningen innebär att riksdagen har delegerat normgivningsmakten om avgif
ter för kommunal verksamhet enligt miljöbalken direkt till kommunerna. Det är 
kommunerna själva – genom kommunfullmäktige – som utfärdar föreskrifter om 
avgifter för sin verksamhet bestående i prövning och tillsyn enligt balken.  Det 
krävs ingen fastställelse eller något godkännande av statlig myndighet för att kom
munfullmäktiges beslut om avgifter ska gälla. Det är en annan sak att kommun
fullmäktiges beslut om avgifter kan överklagas till länsrätten genom bestämmelser
na om laglighetsprövning i 10 kap. kommunallagen (s.k. kommunalbesvär).  

Bemyndigandet gäller avgifter för prövning och tillsyn, vilket innebär en möjlighet 
för kommunerna att ta ut avgifter för: 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 73 
•	    tillståndsprövning enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med 

stöd av balken 

•	    dispensprövning enligt balken eller enligt föreskrifter som meddelats med 
stöd av balken 

•	    handläggning av anmälan av verksamhet  

•	    tillsyn över tillståndspliktig verksamhet 

•	    tillsyn över anmälningspliktig verksamhet 

•	    övrig tillsyn (t.ex. bostäder, förorenade områden och U-verksamheter som 
inte finns listade). 

Avgiftssystemet 

Det föreslagna avgiftssystemet innehåller två delar; först skall en specifik timavgift 
fastställas i en taxa som kommunfullmäktige beslutar. Timavgiften skall täcka 
kostnaderna för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor, och andra 
tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser. 

Timavgiften ligger sedan till grund för den årliga kontrollavgiften. Enligt förslaget 
till taxa används en modell med fast kontrolltid för varje typ av verksamhet. Kon
trolltiden multipliceras sedan med timavgiften vilket ger den årliga kontrollavgif
ten. I förslaget till taxa baseras den fasta kontrolltiden på miljö- och byggnämndens 
erfarenhet av kontrolltid för sådana verksamheter som finns inom kommunen. För 
sådana verksamheter där nämnden saknar erfarenhet av kontrolltid används det för
slag till kontrolltid som Sveriges kommuner och landsting har tagit fram för tillsyn 
inom miljöbalkens område. 

För mindre verksamheter t.ex. bostäder, förorenade områden, nedskräpningar eller 
någon av de många s.k. U-verksamheter som inte har fasta årliga avgifter tas tim
avgift ut för varje påbörjad halv timme nedlagd handläggningstid. 

Grunderna för avgiftsuttaget följer kommunallagen, självkostnadsprincipen, likstäl
lighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet. 

Taxan skall börja tillämpas den 1 januari 2012 

Som grund till följande taxeförslag har använts Sveriges kommuner och landstings 
skrift ”Taxa inom miljöbalkens område” dat. 2010-09-30. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 73 

Bakgrund 

Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2008-10-20 § 136 om taxor för miljöbal
kens område samt timavgift vid tillämpning av taxor.  

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116 om timavgift vid tillämpning av 
taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strål
skyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Anledningen att beslut om en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område behöver fattas är de ändringar som skett i bilagan till förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

Bilagor 
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens (1998:808) område 
Taxebilaga 1 
Taxebilaga 2 
Beräkning av timtaxa 

För genomförande 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Dnr 2011-913-406 

§ 74 	 Förslag till ny taxa för tillsyn enligt tobakslagens område 
samt beslut om timavgift vid tillämpning av taxan. 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.	 fastställa taxa för tillsyn enligt tobakslagen (1993:581) enligt bilaga att     
gälla fr o m 2012-01-01. 

2.	 upphäva taxa inom tobakslagens (1993:581) område vilken fastställts av   
kommunfullmäktige 2004-11-29 § 201. 

3.	 att timavgiften vid tillämpningen av taxa inom tobakslagens (1993:581) 
område från och med den 1 januari 2012 skall vara 795 kronor per timme 

4.	 att miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 
höja de angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv se
naste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat 
fram till den 1 oktober året före avgiftsåret 

Skäl till beslut 
Enligt 19 b § tobakslagen (1993:581) får en kommun ta ut avgift för sin tillsyn av 
den som bedriver anmälningspliktig näringsverksamhet med tobak. 

Den 1 augusti 2010 ändrades tobakslagen (1993:581). Förändringen innebär hårda
re krav för försäljare av tobaksvaror, då anmälan ska inkomma till miljö- och bygg
nämnden innan försäljningen påbörjas, samt att ett egenkontrollprogram för verk
samheten ska bifogas anmälan. Bland nyheterna finns även bestämmelser om att 
tillsynsmyndigheten får besluta om försäljningsförbud vid allvarliga eller upprepa
de överträdelser. Även polismyndigheterna har genom lagändringen fått möjlighet 
att utföra tobakskontroller av vissa bestämmelser i lagstiftningen. 

Ändringarna medför att miljö- och byggnämndens arbetsinsats på tobaksområdet 
torde öka. 

Vid arbetet med den nya taxan har kommunallagen, självkostnadsprincipen, likstäl
lighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet beaktats.  
Då taxan för tillsyn av handel med vissa receptfria läkemedel (fastställd av kom
munfullmäktige 2010-09-27 § 78) fastslår att för verksamheter som omfattar både 
detaljhandel med vissa receptfria läkemedel och tobaksförsäljning ska tillsyn och 
avgift samordnas, har även denna bestämmelse tagits med i förslaget till ny taxa för 
tillsyn och handläggning enligt tobakslagen. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 74 
Förslaget till ny taxa innebär att den tidigare årsavgiften på 650 kronor ersätts med 
timavgift som betalas efter tillsyn är utförd. Timavgiften ska följa den uträkning 
som gjorts för miljötillsyn (föreslag 795 kr). 

Denna förändring innebär att tobaksförsäljarna får betala för de faktiska kostnader 
som tillsynen på deras anläggning ger upphov till. 

Avgiften för handläggning av anmälan har justerats från 1300 kronor till 2 timmars 
handläggningstid. 

Bilagor 
Taxa för prövning och tillsyn inom tobakslagens (1993:581) område. 
Beräkning av timtaxa 

För genomförande 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Dnr 2011-913-406 

§ 75 	 Förslag till ny taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen samt 
beslut om timavgift vid tillämpning av taxan. 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1.	 fastställa taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) enligt bi
laga att gälla fr.o.m. 2012-01-01. 

2.	 upphäva taxa inom strålskyddslagens (1988:220) område vilken fast
ställts av kommunfullmäktige 2004-11-29 § 202. 

3.	 att timavgiften vid tillämpningen av taxa inom strålskyddslagens 
(1988:220) område från och med den 1 januari 2012 skall vara 795 
kronor per timme 

4.	 att miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta 
höja de angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv 
senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räk
nat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret 

Skäl till beslut 
Enligt 43 § strålskyddslagen (1988:220) får regeringen eller den myndighet som re
geringen bestämmer meddela föreskrifter om avgifter för myndigheters verksamhet 
enligt denna lag. Regeringen får överlåta åt kommuner att meddela sådana före
skrifter när det gäller en kommunal myndighets verksamhet. Enligt 16 a § strål
skyddsförordningen (1988:293) får kommunfullmäktige meddela föreskrifter om 
avgift för kostnader för sådan tillsynsverksamhet som utövas av en kommunal 
nämnd enligt 16 § första stycket. Av 16 § samma förordning följer att en kommunal 
nämnd som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet ska ha tillsyn 
inom kommunen över att strålskyddslagen (1988:220) och föreskrifter och villkor 
som lämnats med stöd av lagen följs såvitt avser solarieverksamhet. I 13 § strålsä
kerhetsmyndighetens föreskrifter om solarieverksamhet (SSMFS 2008:36) regleras 
närmare över vilket område inom solarieverksamheten som nämnden bedriver till
syn. 

Grunderna för avgiftsuttaget följer kommunallagen, självkostnadsprincipen, likstäl
lighetsprincipen och retroaktivitetsförbudet. 

Det nya förslaget till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen är aktuellt då den tidi
gare taxan kommit att bli gammal och inaktuell. Den stora förändringen som skett 
är att de tidigare årsavgifterna ersatts av timavgift som betalas efter tillsyn är utförd. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

___________  
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Sammanträdesdatum Sid 
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§ 75 
 Förändringen innebär att solarieägarna får betala för den faktiska kostnad som till
synen på deras anläggning ger upphov till, istället för att skattekollektivet ska belas
tas med dessa kostnader.  

Ytterligare en väsentlig förändring det nya förslaget medför är att även avgift för 
handläggning av anmälan ska uttas, vilket helt saknades i den tidigare taxan. 

Bilagor: 

Taxa för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens (1988:220) område. 
Beräkning av timtaxa 

För genomförande 

Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-10-31 19 (31) 

Dnr 2011-914-406 

§ 76 	 Ändring i taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom 
livsmedels- och foderlagstiftningen 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att: 

1.	 anta den reviderade taxan för offentlig kontroll av livsmedel att gälla från 
och med 2012-01-01 

2.	 att miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta höja 
de i taxebilaga 1 och taxebilaga 2 angivna fasta avgifterna samt den avgift 
som ska utgå per timme handläggningstid med en procentsats som motsvarar 
de tolv senaste månadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) 
räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. 

3.	 upphäva beslut 2009-12-21 § 51 om taxa för offentlig kontroll inom livsme
delsområdet  

Skäl för beslutet 

Kommunernas rätt att ta ut avgift för livsmedelskontroll 
Riksdagen har antagit regeringens proportion 2005/2006:128 där det framgår att 
den offentliga kontrollen i Sverige ska finansieras med avgifter och att avgifterna 
ska ge full täckning för de kostnader som är förknippade med den offentliga kon
trollen. Det framgår även uttryckligen av 3 § andra stycket och 13 § tredje stycket 
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel att kom
munerna är skyldiga att ta ut avgifter för att täcka kommunens kostnader för offent
lig kontroll. 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b kommunal
lagen. I 28 § livsmedelslagen framkommer förutsättningarna till särskilda föreskrif
ter om avgifter, med vilka regeringen har utfärdat  förordning (2006:1166) om av
gifter för offentlig kontroll av livsmedel. 

De avgifter som kommunen tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestäm
mer. 

Taxan för offentlig kontroll av livsmedel i Bodens kommun har tagits fram genom 
livsmedelsverkets vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och be
räkning av kontrollavgifter, samt underlag för taxesättning inom livsmedelskontrol
len som arbetats fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL). 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-10-31 20 (31) 

§ 76 
Avgiftssystemet 
Den 12 oktober 2010 fastställde Livsmedelsverket en ny version av vägledningen 
om riskklassning av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid. I den nya 
vägledningen finns en reviderad modell för beräkning av myndighetens behov av 
kontrolltid vid livsmedelsanläggningar. Ändringarna i vägledningen innebär att tax
an behöver ändras innan den nya vägledningen kan tillämpas. För att riskklassning
en och bedömningen av kontrolltiden ska ske på ett enhetligt sätt i hela landet re
kommenderar Livsmedelsverket att vägledningen ska börja gälla från år 2012. 

Livsmedelsanläggningar betalar en årlig avgift för livsmedelskontroll. Avgiften de
biteras början av varje år. Avgiftens storlek baseras på den kontrolltid som tilldelas 
anläggningen (kontrolltid x timtaxa = kontrollavgift). Kontrolltiden för varje an
läggning bestäms genom en riskbedömning som baseras på typ av företag och verk
samhet, produktionens storlek och konsumentgrupper samt med hänsyn till myn
dighetens erfarenheter av verksamheten. 

Livsmedelsverkets reviderade vägledning är finjusterad för att få en bättre och mer 
rättvisande värdering av risken i respektive livsmedelsanläggning. Vägledningen 
medför följande förändringar;  

•	 En särskild informationsmodul tillkommer som ger tid för kontroll av att 
livsmedel är korrekt märkta samt av redlighet (att konsumenter inte blir lu
rade). 

•	 Förändrad fördelning av riskpoäng. Anläggningar med riskfylld hantering 
får enligt nuvarande vägledning i vissa fall proportionellt sett för mycket 
kontrolltid i förhållande till behovet. 

•	 Justering av riskklassning. Flera livsmedelstyper har fått sin riskklassning 
omvärderad och förändrad.  

•	 Fler riskklasser. Fler riskklasser ger en mera rättvis bedömning och beräk
ning av kontrolltid. 

•	 Flera steg i bedömning av produktionens storlek. Tätare steg mellan produk
tionens storleksklasser vilket ger en noggrannare indelning. 

•	 Erfarenhetsmodulen förkortas och förenklas. Tidsfaktor justeras genom att 
en anläggning som uppfyller lagstiftningens krav kan få halverad kontrolltid. 
Ett företag som vid upprepade tillfällen inte uppfyller lagstiftningens krav 
bedöms ha utökat behov av kontroll, för dessa kan kontrolltiden ökas med 50 
%. 

•	 Utvidgad text och vägledning om justering av kontrolltid. Modellen för be
räkning av kontrolltid kan i vissa fall resultera i mer kontrolltid än vad som 
behövs. Texten anvisar flera skäl och exempel på varför man kan justera den 
uträknade kontrolltiden. 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
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§ 76 

Konsekvenser av ändring i taxa 
Den reviderade vägledningen medför förändringar i kontrolltid och årlig avgift för 
livsmedelsföretagen i Boden. Vägledningen är justerad för att få en mer rättvisande 
värdering av respektive livsmedelsanläggning, det medför att en del anläggningar 
får fler kontrolltimmar och högre avgift medan andra anläggningar får färre kon
trolltimmar och lägre avgift.  

En generell uppskattning av hur den reviderade vägledningen påverkar antalet kon
trolltimmar för anläggningar i olika branscher har gjorts. Se tabell nedan. 

Bransch Kontrolltid enl 
nuvarande taxa 

Kontrolltid enl nya 
vägledningen 

Stor restaurang (80-250 portio
ner per dag) 

8 timmar 7 timmar 

Liten restaurang (25-80 portio
ner per dag) 

8 timmar 5 timmar 

Café 4 timmar 3 timmar 
Normalstor butik (egen märk
ning) 

8 timmar 9 timmar 

Normalstor butik (centralt styrd 
märkning) 

8 timmar 7 timmar 

Stor skola 16 timmar 15 timmar 
Liten skola 8 timmar 7 timmar 
Mottagningskök 4 timmar 2 timmar 
Kiosk 2 timmar 1 timme 

Någon beräkning av hur mycket antalet kontrolltimmar kommer att minska i Boden 
är inte gjord. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige i Boden beslutade 2009-12-21 § 51 om taxa för offentlig kon
troll inom livsmedelsområdet.  

Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116 om timavgift vid tillämpning av 
taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strål
skyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel.  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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 Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
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§ 76 
Anledningen att beslut om en ny taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom 
livsmedels- och foderlagstiftningen i Bodens kommun behöver fattas är de ändring
ar som skett i livsmedelsverkets vägledning om riskklassning av livsmedelsanlägg
ningar och beräkning av kontrolltid. 

Bilagor 

Förslag till Taxa för miljö- och byggnämndens kontroll inom livsmedels- och fo
derlagstiftningen i Bodens kommun.  

För genomförande 

Kommunfullmäktige  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 

  

 

 
 

 Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-10-31 23 (31) 

Dnr 2011-914-406 

§ 77 	 Beslut om timavgift för miljö- och byggnämndens kontroll 
inom livsmedels- och foderlagstiftningen i Bodens kommun 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta  

1. att timavgiften vid tillämpningen av taxa för miljö- och byggnämndens kon- 
    troll inom livsmedels- och foderlagstiftningen i Bodens kommun från och  
    med den 1 januari 2012 skall vara 974 kronor per timme för planerad kontroll  
    och 877 kronor per timme för extra offentlig kontroll samt för prövnings- och  
    anmälningsärenden 

2. att miljö- och byggnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta höja  
                     de angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste må- 
                     nadernas förändring i konsumentprisindex (totalindex) räknat fram till den 1  

oktober året före avgiftsåret. 

            Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2011. 

Skäl till beslut 

Kommunernas rätt att ta ut avgift för livsmedelskontroll 
Riksdagen har antagit regeringens proportion 2005/2006:128 där det framgår att 
den offentliga kontrollen i Sverige ska finansieras med avgifter och att avgifterna 
ska ge full täckning för de kostnader som är förknippade med den offentliga kon
trollen. Det framgår även uttryckligen av 3 § andra stycket och 13 § tredje stycket 
förordningen (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel att kom
munerna är skyldiga att ta ut avgifter för att täcka kommunens kostnader för offent
lig kontroll. 

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b kommunal
lagen. I 28 § livsmedelslagen förutsättningarna till särskilda föreskrifter om avgif
ter, med vilka regeringen har utfärdat förordning (2006:1166) om avgifter för of
fentlig kontroll av livsmedel. 

I bilaga VI till Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 882/2004 om of
fentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av foder- och livsmedelslagstiftningen 
anges vilka kostnader den offentliga kontrollen får täcka. Det handlar om kostnader 
för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande 
kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser. 

De avgifter som kommunen tar ut ska grundas på en taxa som fullmäktige bestäm
mer. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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§ 77 
Avgiftssystemet 
Avgiftssystemet innehåller två delar; först ska en specifik timavgift fastställas i en 
taxa som kommunfullmäktige beslutar. Timavgiften skall täcka kostnaderna för lö
ner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor, och andra tillhörande kostna
der samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser. 

Timavgiften ligger till grund för den årliga kontrollavgiften. Kontrollbehovet av 
varje anläggning beräknas med hjälp av Livsmedelsverkets gällande vägledning för 
riskklassificering av livsmedelsanläggningar. Kontrolltiden multipliceras sedan 
med timavgiften vilket ger den årliga kontrollavgiften. 

Den nya timavgiften skall börja tillämpas den 1 januari 2012. 

Retroaktiv tillämpning av kommunala taxor är ej tillåtet. 

För att beräkna timavgiften har Sveriges kommuner och landstings (SKL) ”Under
lag för taxesättning sinom livsmedelskontrollen” samt SKLs exceldiagram för be
räkning av timavgift dat. 2011-06-22 använts. 

Två olika timavgifter 
Nuvarande timavgift är 825 kronor men det finns behov av två timavgifter. De två 
olika timavgifterna är timavgift för planerad kontroll som ingår i den årliga avgif
ten, där reskostnader är inbakade, samt en lägre timavgift där reskostnader inte in
går i timavgiften. Huvudsyftet med två avgifter är att livsmedelsföretaget inte ska 
behöva betala reskostnader för prövnings- och anmälningsärenden eftersom resor 
inte ingår i den handläggningen. Den lägre timavgiften används också för timdebi
tering av extra offentlig kontroll. Då timdebiteras livsmedelsföretaget även för 
restiden. 

Samhällsbyggnadskontoret har tagit del av andra kommuners beräkningar av tim
avgiften i norr- och västerbotten med timavgifter mellan 925 kr till 1232 kr. 

I förslaget till taxa finns två olika timavgifter. Beräkningen för full kostnadstäck
ning ger en timavgift för planerad kontroll på 974 kronor och timavgiften där resor 
inte ingår 877 kronor. 

Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslutade 2010-12-20 § 116 om timavgift vid tillämpning av 
taxor inom områdena för miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen, strål
skyddslagen samt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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 Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
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§ 77 
Anledningen att beslut om ny timavgift för tillämpningen av taxa kontroll inom 
livsmedels- och foderlagstiftningen behöver fattas är dels en anpassning till de nya 
taxor som kommunfullmäktige föreslås besluta om, dels en uppdatering av timav
giften till rådande förhållanden. 

Bilagor 

Beräkning av handläggningskostnad per timme från och med den 1 januari 2012 

För genomförande 

Kommunfullmäktige  

Utdragsbestyrkande Signatur 
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Dnr 2011-333-455 

§ 78 	 Svartbjörsbyn 2:53 – Rapport med genomgång av verksam
heten på Brännkläppens avfallsanläggning  

Beslut 
Rapporten sänds över till länsstyrelsen i Norrbottens län samt till alla de som bedri
ver verksamhet på Brännkläppens avfallsanläggning samt ägaren till fastigheten 
Svartbjörsbyn 2:53 i Bodens kommun 

Miljö- och byggnämnden anser vidare att rapporten är en genomgång och ett svar 
på den skrivelse med ”Begäran om upprättande av tillsynsärende” som lämnats in 
till Länsstyrelsen samt kommunens miljö- och byggnämnd, daterad 2011-04-11. 

Rapporten efter genomgång av verksamheten på Brännkläppens avfallsanläggning 
läggs till handlingarna 

Beskrivning av ärendet 
En skrivelse har lämnats till Länsstyrelsen i Norrbottens län den 8 april 2011 angå
ende upprättande av tillsynsärende av Brännkläppens avfallsanläggning.  

I skrivelsen förs fram bl a följande: 

•	   Att destrueringsklassat material i form av giftigt avfall finns deponerat på 
anläggningen och att dessa gifter har systematiskt grävts ner. 

•	   Att en MKB, miljökonsekvensbeskrivning, bör tas fram där det framgår vil
ken typ av föroreningar det handlar om, var de finns, vilka halter och mäng
der som kvarlämnats samt motiv till varför de kvarlämnats. 

•	   Att Bodens kommun saknar nödvändig juridisk kompetens för den uppgiften 
(ta fram en MKB) samt i viss mån vara part, varför skrivelsen lämnats till 
länsstyrelsen. 

Länsstyrelsen har skickat skrivelsen för besvarande till Bodens kommun och miljö- 
och byggnämnden eftersom de är tillsynsmyndighet enligt miljöbalken över de mil
jöfarliga verksamheterna på Brännkläppens avfallsanläggning. 

Skäl för beslut 
Som svar på skrivelsen har en rapport tagits fram för verksamheterna på Bränn
kläppens avfallsanläggning som både belyser verksamheten på avfallsanläggningen 
och besvarar de frågeställningar som efterlyses i skrivelsen. 

Rapporten innehåller bl a följande redovisningar  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 Miljö- och byggnämnden Protokoll 
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§ 78 
Brännkläppens avfallsanläggning 

En historisk bild av hela verksamheten på Brännkläppens avfallsanläggning avse
ende de olika etapperna, A – E och när dessa togs i användning. 

REBAB 

En kort avsnitt om deras verksamhet. 

Nordmark Miljö AB 

En kort beskrivning av deras verksamhet. 

Axplock över förändringar som skett de senaste 10 åren 

En sammanställning av de större förändringar som skett inom området under de se
naste 10 åren med investeringar i utrustning och inhägnad samt lakvattenhantering
en. 

Framtiden 

I slutet finns ett kort avsnitt om framtiden för avfallsanläggningen. 

Frågeställningar i skrivelsen 

Rapporten avslutas med svar på punkter som fördes fram i skrivelsen om bl hanter
ingen av farligt avfall, provtagningar och att en miljökonsekvensbeskrivning gjor
des över hela anläggningen under vintern 2010/2011. 

Bedömning 
Rapporten ger en bra bild om hur verksamheten kom i gång på Brändkläppen och 
hur den har utvecklats under åren med olika etapper och områden samt vilka andra 
verksamheter förutom deponering som finns inom området som hantering av avfall 
med mottagning, sortering och olika behandlingar av inlämnat material med inrikt
ning på återanvändning och återvinning. 

Bilaga 	 Rapport med genomgång av inlämnad skrivelse med ”Begäran om 
upprättande av tillsynsärende” daterad 2011-04-10 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
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§ 78 
För kännedom till 

Länsstyrelsen i Norrbottens län, 971 86 Luleå 
Tekniska förvaltningen i Bodens kommun 
REBAB, Slipvägen 7, 961 38 Boden 
BEAB, Slipvägen 7, 961 38 Boden 
Nordmark Miljö AB, Brännkläppsvägen 2, 961 42 Boden 
Ragn Sells AB, Brännkläppsvägen 2, 961 42 Boden
Ägaren till fastigheten Svartbjörsbyn 2:53 – Bodens kommun 

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-10-31 29 (31) 

§ 79 Justering av plan- och bygglovtaxa 

Beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar justera gällande 
plan- och bygglovtaxa fastställd av Kommunfullmäktige 2011-04-11, § 27. 

Taxan föreslås justeras enligt följande: 

•	 De avgifter som grundas på gällande prisbasbelopp enligt SFS 2010:111,    
2 kap 4 § om allmän försäkring (mPBB) justeras enligt den årliga omräk
ningen. 

•	 Strandskyddsdispens där ärendet inte fordrar något platsbesök eller fördju
pad utredning justeras till 100 x mPBB (x N) 

•	 Bygglov för skyltar där befintliga bygglovbeviljade skyltar byts ut mot nya 
och i storlek likvärdiga skyltar reduceras handläggningsfaktorn till 0,5 HF 
vid prövning oavsett gällande skyltprogram. 

•	 Avgiften för rivningslov för byggnader mindre än 250 m2 regleras enligt ju
steringar i tabell 16 i den gällande plan- och bygglovtaxan. 

Tabell 16 Rivningslov inklusive startbesked 

Avgift = HF x mPBB x N 

Rivning HF 

< 50 m2 BTA 25 

50-99 m2 BTA 50 

100-249 m2 BTA 100 

250-999 m2 BTA 200 

> 1 000 m2 BTA 400 

Justerad plan- och bygglovtaxa för Bodens kommun träder i kraft 2012-01-01. 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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 Miljö- och byggnämnden Protokoll 
Sammanträdesdatum Sid 
2011-10-31 30 (31) 

§ 79 
Nuvarande plan- och bygglovtaxa, antagen av KF 2011-04-11 § 27 upphävs i de 
avseenden som angetts i föreslagna justeringar från och med 2012-01-01. 

Beskrivning av ärendet 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i januari 2011 med  revidering i 
mars tagit fram ett underlag till taxa enligt den nya Plan- och bygglagen.  

Efter utvärdering av taxan föreslår miljö- och byggnämnden att prisbasbeloppet ju
steras enligt den årliga omräkningen samt att mindre justeringar genomförs avseen
de strandskyddsdispens, bygglov för skyltar samt rivningslov för mindre byggna
der. 

Taxan föreslås träda i kraft 1 januari 2012. 

För genomförande 

Kommunfullmäktige  

Utdragsbestyrkande Signatur 



 
 

 
 

 
 

 

  

___________    
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Sammanträdesdatum Sid 
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Dnr 456-2010-427 

§ 80 	 Heden 52:1 – Ansökan om tillstånd till utökad produktion 
vid Fiskodlingen  

Beslut 
Miljö- och byggnämnden överlämnar till ordföranden Lars Nilsson att lämna ytt
rande via delegation. 

Beskrivning av ärendet 
Vattenfall Nedre Luleälven AB har vid Umeå tingsrätt, mark- och miljödomstolen, 
ansökt om tillstånd enligt miljöbalken dels till utökad drift av Hedens fiskodling 
med en maximal foderförbrukning om 100 ton per år, dels till bortledande av vatten 
från Sågkanalen i Luleälven med maximalt 950 l/s. 

Synpunkter lämnas senast 7 november 2011 till Umeå tingsrätt, mark- och miljö
domstolen, Box 138, 901 04 Umeå. 

För genomförande 

Ordförande Lars Nilsson 

Utdragsbestyrkande Signatur 
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