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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20   

 
Miljö- och byggnämnden 

 

Justerandes signaturer    

Ordförande Justerande  Utdragsbestyrkande  
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8 - 9 
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12 - 14 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(1) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 55 Fastställande av föredragningslistan 
 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Godkänner föredragningslistan enligt kallelse 2022-06-15 med följande 

ändringar:  

 Ordförandeskrivelse – delegation av beslutanderätt läggs till och tas upp som 
punkt 4. 

 Budgetärende tas upp som punkt 11. 

 Redovisning av delegeringsbeslut tas upp som punkt 12. 

 Information tas upp som punkt 13. 

 Meddelande tas upp som punkt 14. 
 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 56 Temporär avgiftsbefrielse med anledning av 
pandemins effekter och effekter pga. kriget i 
Ukraina 
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2018-832 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår fullmäktige att besluta 
1. Avgifter för inspektioner och kontroll av lantbruksanknutna ärendetyper 

tillfälligtvis nedsätts till noll (0) kronor under perioden 1 juli 2022 till 31 
december 2022.  
Beslutet ska gälla retroaktivt från 1 juli 2022. 
Inspektionerna och kontrollerna skall dock fortgå som vanligt för att 
säkerställa en god miljö, hälsa och djurhållning. (Avser tillsyn enl. 
miljöbalken). 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kriget i Ukraina har tydliggjort vår sårbarhet i Sverige, när det gäller 
livsmedelsförsörjningen. 
Ryssland och Ukraina står normalt för en tredjedel av världens veteproduktion. 
Nu, under kriget, är all export avbruten. 
I Sverige är tillgången till utsäde mycket begränsad, varför lantbruket till hösten 
kommer att ha mycket lite säd att sälja till konsumenter och för vidareförädling. 
Elpriser och bränslepriser har stigit till nya rekordnivåer. 
Sammantaget har detta gett till resultat att många lantbrukare har gått, eller är på 
gränsen till konkurs. 
I förlängningen innebär det att Sveriges livsmedelsförsörjning är starkt 
begränsad eller hotad om inga åtgärder vidtas. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Regeringen har tagit fram en del bidragspaket för att lätta på trycket för 
lantbruket. Det är bra, men det räcker inte. Vi måste alla hjälpas åt för att våra 
matproducenter skall överleva. 
Älmhults kommun kan inte göra mycket, men vi kan göra något. 
 

Beslutsunderlag 
•  Ordförandeskrivelse daterad 2022-06-09 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Håkan Pettersson (S): Miljö- och byggnämnden beslutar skickar ärendet, enligt 
Claes Lindahls förslag, till fullmäktige att besluta om tillfälligt nedsatt avgift, 
samt att det ska gälla retroaktivt. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt Håkan Petterssons förslag 
och finner att nämnden beslutar så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Miljöavdelningen, miljö- och byggförvaltningen. 
kommunstyrelsen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 57 Delegation av beslutanderätt i ärende B-2022-
165, Ön 2:10 
Ärendenummer MOB 2022/34 
Ärendenummer EDP B-2022-165 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar 
1. Delegera beslutanderätten i ärendet B-2022-165 till ordföranden. 
2. Uttalar att man anser att den av sökande föreslagna färgsättningen går att 

bevilja. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot beslutet med anledning att tjänstemännen 
på förvaltningen ska få arbeta klart ärendet och beredas på rätt sätt innan 
nämnden går in och tar annat beslut. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Detta ärende aktiverades i januari 2021 genom att sökanden ansökte om 
förhandsbesked. 
Bygglovsansökan inkom sedan i mitten på mars 2022. Fram till dagens datum 15 
juni 2022 har fortfarande inte bygglovsprocessen avslutats. Jag anser att den 
totala tidsutdräkten i detta ärende har varit alldeles för lång. Det har bland annat 
inneburit att kostnaden för villan har ökat med 600 000 kr för den sökande. 
För att snabba upp processen ber jag nämnden besluta att delegera 
beslutanderätten i detta enskilda ärende till ordföranden i Miljö- och 
byggnadsnämnden. 
Jag begär också att vi omedelbart justerar beslutet i ärendet för att snabbt kunna 
avsluta processen med bygglov och startbesked. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Yttrande från stadsarkitekten daterad 2022-06-20 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Håkan Pettersson (S) yrkar avslag på Claes Lindahls förslag till beslut med 
motiveringen att förvaltningen ska bereda ärendet. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer sitt eget och Håkan Petterssons förslag mot varandra och 
finner att nämnden beslutar enligt Claes Lindahls förslag. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Förvaltningschef 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 58 Remissutlåtande i samrådsskede - förslag till 
ny detaljplan Sånnaböke 1:171 mfl. (Solvikskajen) 
Ärendenummer MOB 2022/31 
Ärendenummer EDP m-2020-592 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden yttrar sig till kommunledningsförvaltningen, i 

enlighet med miljö- och byggförvaltningens yttranden som bifogas detta 
beslut. Synpunkterna i yttrandena bör inarbetas i detaljplanen och dess 
bilagor.  

2. Bullerdämpande åtgärder på östra sidan av järnvägen bör sättas upp innan 
bullerdämpande åtgärder sätts upp på västra sidan om järnvägen. 

3. Man bör titta på kostnader för att sänka ner spåren t.ex. tunnel eller 
överbyggnad. 

 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen inkom 2022-05-19 med en remissförfrågan till 
miljö- och byggnämnden i samrådsskedet av upprättande av detaljplan 
”Sånnaböke 1:171 mfl. (Solvikskajen), i Älmhult tätort och kommun”. Förslaget 
till ny detaljplan finns tillgänglig för granskning mellan 2022-05-19-2022-06-19. 
Begäran om längre svarstid har skickats, och beviljats. Svar ska vara 
kommunledningsförvaltningen tillhanda 2022-06-20. Syftet med detaljplanen är 
möjliggöra blandad bebyggelse med huvudsakligen bostäder och därtill hörande 
allmänna platser i form av lokalgator, torg och parker.   
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-07 

• Samrådsbegäran daterad 2022-05-19 

• Anstånd till längre svarstid daterad 2022-05-19 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

• Planbeskrivning inklusive utredningar av betydande miljöpåverkan, 2022-04-
11 

• Plankarta, 2022-04-11 

• Planillustrationer, 2022-04-11 

• Yttrande från byggavdelning, miljö- och byggförvaltningen 

• Yttrande från miljöavdelning, miljö- och byggförvaltningen 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Håkan Pettersson (S) föreslår att lägga till att bullerdämpande åtgärder på östra 
sidan av järnvägen bör sättas upp innan bullerdämpande åtgärder sätts upp på 
västra sidan om järnvägen. 
Claes Lindahl (C)föreslår att man tittar på kostnader för att sänka ner spåren t.ex. 
tunnel eller överbyggnad.  
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan lägga till Håkan Petterssons förslag till 
yttrandena och finner att nämnden beviljar så. 
Ordföranden frågar om nämnden kan lägga till Claes förslag till yttrandena och 
finner att nämnden beslutar så. 
_____ 
Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen, Älmhults kommun ks@almhult.se  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(3) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 59 Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område 
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2018-832 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare handläggning. 

Till presidiet 2022-08-08 ska förvaltningen ta fram och redovisa jämförelse 
för de 20 vanligaste taxetyperna, mellan 2021 års taxa och förslag på ny taxa.    

 
Ajournering 
14.33-14.56 
15.04-15.19 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot återremissen med anledning att vi tycker 
det finns tillräckligt underlag. 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att besluta 
1. Fastställa taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
2. Taxan träder i kraft 1 januari 2023. 
3. Befintlig taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område upphör att 
gälla efter 31 december 2022 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 2(3) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en ny modell för taxa 
inom miljöbalkens område. Förslaget till ny taxa gäller för prövning och tillsyn 
inom miljöbalkens område och är baserad på SKRs nya taxemodell.  

Ärendebeskrivning 
Ett förslag till en ny taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
tillämpningsområde har tagits fram. Prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område styrs av miljöbalken, bestämmelser meddelande med stöd av 
miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.  
Taxan är baserad på SKRs nya modell för taxa inom miljöbalkens område och 
gör det möjligt för kommuner att prioritera tillsynen där behovet är som störst. 
Taxan hör ihop med övergripande processer och tillvägagångssätt som styr 
arbetssättet på förvaltningen, exempelvis behovsutredning, tillsynsplanering och 
tillsynsfinansiering. 
Enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) får kommuner ta ut avgifter för 
tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som 
kommuner är skyldiga att tillhandahålla får de ta ut avgifter bara om det är 
särskilt föreskrivet. Ett bemyndigande för taxan finns i 27 kap. 1 § miljöbalken 
(1998:808), kommunfullmäktige får meddela föreskrifter för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken eller föreskrifter som har meddelats med stöd av 
balken samt för prövning och tillsyn med anledning av EU-förordningar inom 
denna balks tillämpningsområde. Föreskrifterna får även omfatta sådan kontroll 
eller annan offentlig verksamhet som avses i 26 kap. 30 § miljöbalken 
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-08 

• Förslag till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, daterat 
2022-01-01 

• Sveriges Kommuner och Landsting, 2018, Behovsstyrd taxa inom 
miljöbalkens område; Handledning om SKL:S taxeunderlag inom 
miljöbalkens område och taxebilagor.  

• Jämförelsedokument, ny och befintlig taxa, daterad 2022-05-31  

• Kommunallag (2017:725) 

• Miljöbalk (1998:808) 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 3(3) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C), Ylva Sandström (C) Dan Blixt (M), Krister Martinsson (KD) 
föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning. Till presidiet 2022-
08-08 ska förvaltningen ta fram och redovisa jämförelse för de 20 vanligaste 
taxetyperna, mellan 2021 års taxa och förslag på ny taxa.   
Håkan Pettersson (S) föreslår att förvaltningens förslag beviljas. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Claes Lindahls m.fl. förslag.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Miljöavdelningen, miljö- och byggförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 60 Taxa för prövnig och tillsyn av receptfria 
läkemedel m.m. taxa för offentlig kontroll av 
animaliska biprodukter, taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen 
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2018-832 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Ärendet bordläggs och återupptas vid nästa sammanträde 2022-08-08. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar korrigeringarna 
av följande taxor  

 ” Revidering av Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, 
folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare” 

 ”Revidering av Taxa för offentlig kontroll av animaliska bioprodukter” 

 ”Revidering av Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen”. 
 

Sammanfattning av ärendet 
En korrigering i texten för taxorna, ”Taxa för prövning och tillsyn av receptfria 
läkemedel, folköl, tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare”, 
”Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen” samt ”Taxa för offentlig kontroll av 
animaliska bioprodukter”, under rubriken Timavgift. Ändringen görs för att 
bättre överensstämma med ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område”. 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

Beslutsunderlag 
• Revidering Taxa för prövning och tillsyn av receptfria läkemedel, folköl, 

tobak, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 

• Revidering Taxa för offentlig kontroll av animaliska bioprodukter 

• Revidering Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C) föreslår att ärendet bordläggs och återupptas vid nästa 
sammanträde 2022-08-22. Motiveringen är att ändringen i taxan påverkas av 
beslutet i miljöbalkstaxan. 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om nämnden kan besluta enligt Claes Lindahls förslag och 
finner att nämnden beslutar så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Miljöavdelningen, miljö- och byggförvaltningen 
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 1(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

§ 61 Bygglovstaxa 
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2018-832 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare handläggning. 
Till presidiet 2022-08-08 ska förvaltningen ta fram och redovisa jämförelse för 
de 20 vanligaste taxetyperna, mellan 2021 års taxa och förslag på ny taxa. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot återremissen med anledning att vi tycker 
det finns tillräckligt underlag. 
 

Förvaltningens förslag till beslut  
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige 

 Antar ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet inom plan- 
och bygglagen” och att denna träder i kraft 1 januari 2023 samt ersätter tabell 
1-11, 13-17 och 23 i Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och 
mättaxa antagen av kommunfullmäktige 2011-06-27, § 86 med efterföljande 
revideringar. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Sveriges kommuner och regioner (SKR) tog 2014 fram en ny modell för 
konstruktion av plan- och bygglagstaxa som senast reviderades 2021. Miljö- och 
byggförvaltningen har tagit fram ett förslag på ny taxa gällande miljö- och 
byggnämndens verksamhet enligt plan- och bygglagen som är baserad på SKR:s 
modell för konstruktion av plan-och bygglagstaxa. Förslaget till ny taxa är mer 
rättvist, lättförståeligt och enklare att hantera än gällande taxa från 2011.  
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 Sammanträdesprotokoll  

 2022-06-20 Sidnummer, beslut 2(2) 

 
Miljö- och byggnämnden 
 

Justerandes signaturer   

Ordförande Justerare  Utdragsbestyrkande 

    

    

 

 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-06-10 

• Förslag på taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för verksamhet enligt plan- 
och bygglagen” 

• Taxetabeller och tidsuppskattning 
 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C), Ylva Sandström (C) Dan Blixt (M), Krister Martinsson (KD) 
föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning. Till presidiet 2022-
08-08 ska förvaltningen ta fram och redovisa jämförelse för de 20 vanligaste 
taxetyperna, mellan 2021 års taxa och förslag på ny taxa.   
Håkan Pettersson (S) föreslår att förvaltningens förslag beviljas. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Claes Lindahls m.fl. förslag.  
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Byggavdelningen, miljö- och byggförvaltningen 
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§ 62 Taxa inom livsmedelsområdet 
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2021-1032 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige antar ändringar av 

taxa enligt förslaget för ”Taxa för prövning och tillsyn inom 
livsmedelsområdet”, upprättad 2019-11-25 § 211.  

 

Beslutsnivå 
Kommunfullmäktige 
 

Motivering 
Det är aktuellt för en kommun att ha en uppdaterad taxa där alla aktuella 
lagstiftningsområden täcks.   
Taxeavgiften ska vara baserad på behovet för den årliga livsmedelskontrollen 
och annan offentlig verksamhet samt uppföljande kontroller.   
 

Avgift 
I förordningen (2021:176) om avgifter offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter och dess övergångsbestämmelser trädde ikraft 1 april 2021. I 
förordningen anges det att samtliga kommuner ska övergå till 
efterhandsdebitering senast 2024-01-01.   
Förslaget till ändring av ”Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet” är 
att taxan träder i kraft efter beslut i kommunfullmäktige. I förslaget anges det att 
efterhandsdebitering för samtliga verksamheter, bortsett från första års 
debitering för nyregistrerade verksamheter, börjar gälla från och med 2024-01-
01.  
En beräkning har utförts över handläggningskostnaden per timme inom 
livsmedelsområdet, både inom planerad offentlig kontroll och uppföljande 
offentlig kontroll. Beräkningarna har skett i enlighet med Sveriges kommuner 
och landstings underlag för att beräkna handläggningskostnaden per timme.  
Avgiften för ordinarie planerad offentlig kontroll skiljer sig ifrån avgiften för 
uppföljande offentlig kontroll. Det beror på att kostnad för resor är inräknad i 
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den avgiften för planerad offentlig kontroll. Vid uppföljande offentlig kontroll 
ingår inte kostnad för restiden i avgiften utan man tar även betalt för den tid det 
tar att transportera sig.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Ett nytt underlag för taxebestämmelserna har tagits fram av Sveriges kommuner 
och regioner under hösten 2021. Det är från SKRs- taxeförslag denna revidering 
är baserad på.   
 

Beslutsunderlag 
•  Tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-07  
• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet, upprättad 2019-10-18 
• Förslag till styrdokument  
 

Lagstöd 
- Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 § 

kommunallagen, 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 skyldiga att tillhandahålla, får de ta ut avgifter bara om det 
är särskilt föreskrivet. Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaden för de tjänster och nyttigheter som tillhandahålls. 
Självkostnadsprincipen syftar på det totala utgiftsuttaget för  
verksamheten.”  
 

- Enligt artikel 26 i förordning (EG) nr 882/2004 ska myndigheten beräkna avgiften 
så att livsmedelskontrollen har tillräckliga resurser. Det innebär att den lokala 
kontrollmyndigheten inte får finansiera kontrollen med andra medel än avgifter.  
 

- Förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa 
jordbruksprodukter  
 
_____ 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
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§ 63 Taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet 
Ärendenummer MOB 2022/22 
Ärendenummer EDP m-2018-832 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Ärendet återremitteras till förvaltningen för vidare handläggning. 
Till presidiet 2022-08-08 ska förvaltningen ta fram och redovisa jämförelse för 
de 20 vanligaste taxetyperna, mellan 2021 års taxa och förslag på ny taxa.    
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Reservation 
Socialdemokraterna reserverar sig mot återremissen med anledning att vi tycker 
det finns tillräckligt underlag. 

 
Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår att kommunfullmäktige:  

 antar ny taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet”, vilken ersätter tabellerna 18-21 och 23 i ”Plan- och 
bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och mättaxa”. 

 Taxan träder i kraft 2023-01-01. 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnadsnämndens ansvarsområde berör förutom miljö- och 
byggverksamhet också kart- och mätningsverksamhet. Sedan hösten år 2020 
finns det tre avdelningar på miljö- och byggförvaltningen; vilka är 
miljöavdelningen, byggavdelningen och kart- och mätningsavdelningen.  
 
För närvarande gäller taxan ”Plan- och bygglovstaxa 2011 inklusive kart- och 
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mättaxa” för myndighetsutövning, produkter och tjänster berörande såväl bygg- 
som kart- och mätningsavdelningen.  
 
Kart- och mätningsverksamheten har beröringsområden med byggavdelningens 
verksamhet vad beträffar bygglov med kart- och utstakningsuppdrag; men stor 
del av kart- och mätningsavdelningens övriga verksamhet utgör uppbyggnad av 
kartdatabas, avtalsknutna uppdrag och kart- och mätningsservice som inte är 
knuten till byggavdelningens verksamhet. 
Ovan nämnda situation samt teknikutveckling, förändrade produktionssätt, 
kostnadsförändringar, nya begrepp, nya produkter och inte minst förståelse för 
taxans uppbyggnad, medför att det är lämpligt att det finns en separat taxa som 
gäller kart- och mätningsavdelningens produkter och tjänster.  
 

Beslutsunderlag 
• Miljö- och byggförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2022-05-03 

 

• Förslag till taxa ”Miljö- och byggnämndens taxa för geodata-, kart- och 
mätningsverksamhet” daterad 2022-05-03. 

 

Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C), Ylva Sandström (C) Dan Blixt (M), Krister Martinsson (KD) 
föreslår att ärendet återremitteras för vidare handläggning. Till presidiet 2022-
08-08 ska förvaltningen ta fram och redovisa jämförelse för de 20 vanligaste 
taxetyperna, mellan 2021 års taxa och förslag på ny taxa.   
Håkan Pettersson (S) föreslår att förvaltningens förslag beviljas. 
Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar 
enligt Claes Lindahls m.fl. förslag.  
 
_____ 
Beslutet skickas till 
Kartavdelningen, miljö- och byggförvaltningen 
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§ 64 Budget 2023, plan 2024 -2025 
Ärendenummer MOB 2022/33 
Ärendenummer EDP m-2022-721 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Ärendet bordläggs och återupptas vid nästa sammanträde 2022-08-08. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden  
 

Förvaltningens förslag till beslut 
 Miljö- och byggnämnden beslutar godkänna framlagt budgetförslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningen presenterar ett budgetdokument i enlighet med 
kommunfullmäktiges anvisningar. Förslaget innebär inga utökningar av 
driftbudgeten 2023-2025. Inte heller föreslås några förändringar i de av 
kommunfullmäktige tilldelade målen, dock tas kopplingen till Kolada bort. 
Förslaget innebär en investeringsbudget om 500 tkr 2022 samt 500 tkr vardera år 
i perioden 2023 och framåt, förutom åren 2027 & 2029 som föreslås 1 100 tkr på 
2027 och respektive 900 tkr på 2029. 
 

Beslutsunderlag 
• Förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2022-06-03 

• Budgetförslag 2023 Miljö- och byggnämnden, daterad 2022-06-03 

• Bilaga 1. Driftram 2023-2025 

• Bilaga 2. Investeringsanslag och ram 2023-2034 MoB 

• Bilaga 3. Taxor och avgifter 2023  

• Bilaga 4. Budget 2023 Detaljnivå (Ej till KF) 
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Miljö- och byggnämndens behandling 
Förslag på sammanträdet 
Claes Lindahl (C)föreslår att ärendet bordläggs och återupptas vid nästa 
sammanträde 2022-08-22, efter beslut är taget om miljö-, bygg- och kart- och 
mättaxa. 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan besluta enligt Claes Lindahls förslag och 
finner att nämnden beslutar så. 
_____ 
 
Beslutet skickas till 
Miljö- och byggchef 
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§ 65 Redovisning av delegeringsbeslut juni 2022 
Ärendenummer MOB 2022/5 
 

Miljö- och byggnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen av delegeringsbeslut. 
 

Beslutsnivå 
Miljö- och byggnämnden 
 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden har lämnat över sin beslutanderätt i vissa ärenden till 
ordförande och tjänstemän i enlighet med miljö- och byggnämndens delegerings-
ordning. Beslut som fattas av delegat redovisas på närmast efterföljande möte. 
 

Beslutsunderlag 
• Bostadsanpassning: 

DBA §§ 19 - 20 /2022 

• Bygglov, startbesked, slutbesked samt ordförandebeslut:  

DL §§ 408 - 499 /2022  

• Miljö- och hälsoskydd:  

MoH §§ 242 - 315 /2022 

• Kart- och mät: (adresser, fastighetsbildning, namnsättning på platser, gator och 
vägar)  

DKoM § 19 /2022 

• Miljö- och byggchef: 

Inget att redovisa  

• Räddningstjänst: 

Inget att redovisa för maj 2022 

_______  
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§ 66 Information juni 2022 
Ärendenummer MOB 2022/6 
 

Sammanfattning av ärendet 
1.  Redovisning av bostadsanpassningsärenden som är beslutade men ej utbetalda (se 

bilaga) 
_____ 
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§ 67 Meddelande 2022 
Ärendenummer MOB 2022/7 
 
 

Sammanfattning av ärendet 
1.  Länsstyrelsen beslutar 2022-05-13 att avslå överklagande gällande miljö- och 

byggnämndens beslut om timavgift för tillsyn enligt miljöbalken. Osnaköp 2:44. 
Dnr. m-2018-76 
 

2. Länsstyrelsen beslutar 2022-05-20 att avslå överklagande gällande miljö- och 
byggnämndens beslut om avloppslukt kring fastigheterna Diö 1:11 och 1:14. 
Dnr. m-2021-1102 
  

3. Länsstyrelsen beslutar 2022-05-31 att avvisa begäran om inhibition, samt beviljar 
Naturskyddsföreningen Linnébygden anstånd att utveckla tala till 7 juni 2022. 
Överklagan av strandskyddsdispens på Bölsö 2:1. 
Dnr. m-2022-400 
 

4. Länsstyrelsen beslutar 2022-06-01 att avvisa överklagande gällande anmälan om 
byte av kamin på fastigheten Riskulla 33:36. 
Dnr. B-2022-179 
 

5. Mark- och miljödomstolen avslår överklagande gällande bygglov för garage på 
fastigheten Hörda 3:17. 
Dnr. B-2021-747 
 
________ 
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