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Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-10-21
Falkenbergs kommun

§ 67
Ansökan om utdömande av vite, juni 2015
Toarp
Dnr 2011-0431
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ansöka om utdömande av vite med 5 000 kr för
perioden juni 2015.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Fastigheten Toarp är sedan den 30 oktober 2013 förlagd med förbud mot utsläpp av orenat
avloppsvatten. Förbudet är sedan den 1 juni 2014 förenat med ett löpande vite om 5 000 kr per
månad som förbudet överträds.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun har den 1 juni 2015 genomfört
inspektion på fastigheten tillsammans med fastighetsägare. Vid tillfället medgav fastighetsägaren
att hon bor i huset och använder avloppet i strid med gällande förbud.
Lagstöd
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att
denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska
efterlevas (26 kap 9 § MB).
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap 14 § MB).
Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas med löpande vite (4 § Lag
om viten).
Redogörelse för ärendet
Vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektion den 4 mars 2008 konstaterades att det på
fastigheten finns en bristfällig avloppsansläggning. Avloppsvatten från fastigheten leds till en
slamavskiljare, med efterföljande rening i en sjunkbrunn. Fastigheten genererar avloppsvatten från
vattentoalett, bad, disk och tvätt.
Beslut om förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten upprättades den 15 april 2011 och trädde i
kraft den 30 oktober 2013.
Då inga åtgärder vidtagits av fastighetsägaren beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden den 12
mars 2014 att förena gällande förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten med ett löpande vite om
5000 kr per månad som förbudet överträds.

2 (2) )
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2015-10-21
Falkenbergs kommun

§ 67 forts.
Den 30 juni 2014 genomförde nämnden ett platsbesök på fastigheten. Fastighetsägaren var
närvarande och medgav att hon bor i huset och att utsläpp av avloppsvatten sker i strid med
gällande förbud.
Den 9 mars 2015 beslutar mark- och miljödomstolen att vite ska utdömas för perioden juni 2014.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-10-20 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 68
Ansökan om utdömande av vite, augusti 2015
Toarp
Dnr 2011-0431
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ansöka om utdömande av vite med 5 000 kr för
perioden augusti 2015.
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Fastigheten Toarp är sedan den 30 oktober 2013 förlagd med förbud mot utsläpp av orenat
avloppsvatten. Förbudet är sedan den 1 juni 2014 förenat med ett löpande vite om 5 000 kr per
månad som förbudet överträds.
Den 27 augusti 2015 genomförde miljö- och hälsoskyddsförvaltningen en oanmäld inspektion på
fastigheten. Vid tillfället noterades stora mängder slam i slamavskiljaren. stod vid tillfället skriven
på fastigheten och huset var till synes bebott. Förvaltningen gjorde bedömningen att
avloppsanläggningen användes i strid med gällande förbud.
Resultatet av inspektionen har meddelats fastighetsägaren i en inspektionsrapport och hon har haft
möjlighet att lämna synpunkter på detta. Inga synpunkter har inkommit.
Lagstöd
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att
denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska
efterlevas (26 kap 9 § MB).
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap 14 § MB).
Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas med löpande vite (4 § Lag
om viten).
Redogörelse för ärendet
Vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektion den 4 mars 2008 konstaterades att det på
fastigheten finns en bristfällig avloppsansläggning. Avloppsvatten från fastigheten leds till en
slamavskiljare, med efterföljande rening i en sjunkbrunn. Fastigheten genererar avloppsvatten från
vattentoalett, bad, disk och tvätt.
Beslut om förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten upprättades den 15 april 2011 och trädde
i kraft den 30 oktober 2013.
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§ 68 forts.
Då inga åtgärder vidtagits av fastighetsägaren beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden den 12
mars 2014 att förena gällande förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten med ett löpande vite om
5000 kr per månad som förbudet överträds.
Den 30 juni 2014 genomförde nämnden ett platsbesök på fastigheten. Fastighetsägaren var
närvarande och medgav att hon bor i huset och att utsläpp av avloppsvatten sker i strid med
gällande förbud.
Den 9 mars 2015 beslutar mark- och miljödomstolen att vite ska utdömas för perioden juni 2014.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-10-20 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 69
Ansökan om utdömande av vite, september 2015
Toarp
Dnr 2011-0431
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att ansöka om utdömande av vite med 5 000 kr för
perioden september 2015
Beslutet kan överklagas. Information om hur man överklagar finns i bilaga.
_____
Motivering av beslut
Fastigheten Toarp är sedan den 30 oktober 2013 förlagd med förbud mot utsläpp av orenat
avloppsvatten. Förbudet är sedan den 1 juni 2014 förenat med ett löpande vite om 5 000 kr per
månad som förbudet överträds.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen i Falkenbergs kommun har den 25 september 2015 genomfört
inspektion på fastigheten tillsammans med fastighetsägare. Vid tillfället medgav fastighetsägaren
att hon bor i huset och använder avloppet i strid med gällande förbud.
Lagstöd
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i ett enskilt fall för att
denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken ska
efterlevas (26 kap 9 § MB).
Beslut om föreläggande eller förbud får förenas med vite (26 kap 14 § MB).
Om det är lämpligt med hänsyn till omständigheterna, får vite föreläggas med löpande vite (4 § Lag
om viten).
Redogörelse för ärendet
Vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens inspektion den 4 mars 2008 konstaterades att det på
fastigheten finns en bristfällig avloppsansläggning. Avloppsvatten från fastigheten leds till en
slamavskiljare, med efterföljande rening i en sjunkbrunn. Fastigheten genererar avloppsvatten från
vattentoalett, bad, disk och tvätt.
Beslut om förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten upprättades den 15 april 2011 och trädde i
kraft den 30 oktober 2013.
Då inga åtgärder vidtagits av fastighetsägaren beslutade miljö- och hälsoskyddsnämnden den 12
mars 2014 att förena gällande förbud mot utsläpp av orenat avloppsvatten med ett löpande vite om
5000 kr per månad som förbudet överträds.
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§ 69 forts.
Den 30 juni 2014 genomförde nämnden ett platsbesök på fastigheten. Fastighetsägaren var
närvarande och medgav att hon bor i huset och att utsläpp av avloppsvatten sker i strid med
gällande förbud.
Den 9 mars 2015 beslutar mark- och miljödomstolen att vite ska utdömas för perioden juni 2014.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-10-20 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 70
Yttrande - Avgränsning av fastigheter som har behov av en gemensam
avloppslösning inom Eftra
422 VA Övergripande planer
Dnr 2015-1759
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lämnar följande yttrande till kommunstyrelsen:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden anser att en hållbar lösning för avloppsvattenhanteringen i Eftra
by inte rimligen kan ske genom att varje fastighet löser avloppet på sin egen fastighet. Således
återstår en anslutning till det kommunala avloppsreningsverket alternativt någon form av
gemensam/-ma anläggning/ar. Det område som nämnden avser med Eftra by bifogas i en karta.
_____
Redogörelse för ärendet
I samband med att Falkenbergs kommun har blivit förelagda att lösa avloppsfrågan i ett större
sammanhang inom Eftra by har Falkenbergs kommun från miljö- och hälsoskyddsnämnden
efterfrågat en avgränsning angående vilka fastigheter som inom Eftra by som är aktuella för en
gemensam avloppslösning.
Nämnden anser att avloppshantering i Eftra by bör lösas gemensamt. Fastigheterna som är i behov
av en gemensam avloppslösning är de fastigheter som behöver ordna en avloppsanläggning
alternativt förbättra avloppsreningen samt ligger inom ett tätbebyggt område. Till grund för
ställningstagande ligger inventeringen av enskilda avlopp gjorda under 2007 av miljö- och
hälsoskyddsförvaltningen.
Inom det primära området (på bifogad karta markerat med rött) finns 43 fastigheter med
bostadsbebyggelse, av dessa har fem stycken inte inventerats. Av de 38st som inventerats bedömer
Miljö- och hälsoskyddsnämnden att 35st inte uppfyller kraven för normal skyddsnivå. Två av de tre
anläggningar som bedöms klara kraven för normal skyddsnivå bedöms även klara kraven för hög
skyddsnivå. För de fem fastigheter som ej inventerats finns inga tillstånd för avloppsvattenhanteringen varpå dessa troligen inte uppfyller kraven för normal skyddsnivå.
Inom det område som ligger väster om byn (vilket inräknats vid en eventuell anslutning till det
kommunala avloppsreningsverket, och markerats blått på kartan) finns fem fastigheter med
bostadsbebyggelse, av dessa bedöms alla fem inte klara kraven för normal skyddsnivå.
Således bedömer nämnden att 92-100 % av fastigheterna inom områdena inte når upp till kraven
för normal skyddsnivå.
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§ 70 forts.
Nämnden har inte ställt några krav i samband med inventeringen 2007 att avloppsanläggningarna
skulle åtgärdas. Detta eftersom nämnden redan då ansåg att avloppssituationen borde lösas i ett
större sammanhang i området.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-10-20 lämnat förslag på yttrande i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 71
Ansökan om omprövning av tillstånd enligt miljöskyddslagen för
Falkenbergs motorklubb
Töllstorp 13:1
Dnr 2015-1896
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att hos länsstyrelsen i Hallands län ansöka om
omprövning av tillstånd för Falkenbergs motorklubb (orgnr 849000-5175). Ansökan gäller förslag
på tillägg av ett villkor som omfattar s.k. förarutvecklingsverksamhet inom anläggningen. Denna
verksamhet är i nuvarande tillstånd inte reglerad i tillräcklig grad, enligt nämndens mening. Miljöoch hälsoskyddsnämnden ansöker därför om ett tillagt villkor med följande formulering:
”Motorsportverksamhet som utförs med trafikregistrerade fordon, såsom exempelvis
förarutvecklingskurser, får äga rum högst 75 dagar per år mån-fre kl 9-17.”
_____
Motivering av beslut
I samband med vissa förarutvecklingskurser på motorbanan har det inkommit klagomål på upplevd
bullerstörning från närboende. Vid miljö- och hälsoskyddsförvaltningens handläggning av dessa
klagomål har det genom beslut, överklaganden och överprövning framkommit att denna
verksamhetstyp inte är reglerad i tillståndet i tillräcklig grad. Denna slutsats drar miljö- och
hälsoskyddsnämnden. Länsstyrelsen har fastslagit att förarutvecklingsverksamheten är en s.k.
motorsportverksamhet. Det innebär att den enligt länsstyrelsen bl.a. omfattas av gällande villkor
10-12 (se villkorsformulering nedan under redogörelse för ärendet). Miljö- och
hälsoskyddsnämnden anser emellertid att villkoren 10-12 inte är tillämpbara i praktiken vad avser
förarutvecklingen. Villkor 10 gäller bulleremission vid förbifart och tillämpas vid tävlingar och
testkörning, vilket framgår av sökandens bullerutredning beskriven i länsstyrelsens beslut av den
27 oktober 1995. Att tillämpa samma ljudnivågränser vid förarutveckling anser förvaltningen inte
vara rimligt. Villkor 11-12 gäller endast gäller för tävlingar och tävlingsfordon och kan därför inte
anses tillämpbara på förarutvecklingsverksamhet, enligt nämndens mening. Av dessa anledningar
anser miljö- och hälsoskyddsnämnden att det krävs ytterligare reglering av
förarutvecklingsverksamheten.
Lagstöd
Miljöbalken 24 kap 5 § pkt 5 samt 26 kap 2 § 2st.
I miljöbalken 24 kap 5 § pkt 5 står att en tillståndsmyndighet får ompröva tillstånd (t.ex. meddela
nya villkor) om det genom verksamheten uppkommit en olägenhet av någon betydelse som inte
förutsågs när verksamheten tilläts.
I miljöbalkens 26 kap 2 §, 2st föreskrivs att om tillsynsmyndigheten finner att villkoren i ett
tillstånd inte är tillräckliga och att det finns förutsättningar enligt 24 kap 5§ miljöbalken (se stycket
ovan) ska myndigheten ansöka om prövning eller ta upp frågan om att ändra eller upphäva villkor.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden bedömer att det i föreliggande ärende finns skäl att ansöka om
tilläggsvillkor avseende förarutvecklingsverksamheten. Denna verksamhet förutsågs inte när
gällande tillstånd meddelades.
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§ 71 forts.
Berörda gällande villkor:
10. Bulleremissionen från de enskilda fordonen skall begränsas i enlighet med vad motorklubben
har angivit i sin ansökan. Bullerskydd skall vara anordnat enligt åtaganden i ansökan när
motorsportverksamheten påbörjas nästkommande säsong.
11. Körning vid motortävling och klubbträffar får ske under tio dagar per år under månaderna apriloktober, kl 09.00 – 18.00, utom under påsk-, pingst-, kristihimmelsfärds- och midsommarhelgen.
12. Tränings- och testkörning är tillåten en vardagskväll per vecka under tiden 17.00 – 20.00.
Under veckan som föregår en internationell eller nationell tävling är träningskörning tillåten under
fredagen kl 09.00 – 17.00, kvällsträning är inte tillåten denna vecka. Under veckan som föregår
SM-tävlingen Västkustloppet är träningskörning tillåten under onsdag – fredag kl 09.00 – 17.00,
kvällsträning är inte tillåten denna vecka.
Redogörelse för ärendet
I samband med klagomål har det uppdagats ett behov av villkorstillägg för
förarutvecklingsverksamhet inom motorklubbens anläggning.
Förarutveckling är en typ av en kortare utbildning som erbjuds nya ägare av bilar av lite
exklusivare modell. Man lär sig bl.a. om fordonets olika finesser och får även tillämpa de nya
kunskaperna genom att göra olika körövningar på banan. Det är i samband med denna körning som
närboende har upplevt sig störda. Falkenbergs motorklubb ville tidigare se denna verksamhet som
s.k. allmännyttig körning som då reglerades av tillståndsvillkor 13. Men miljö- och hälsoskyddsnämnden och även länsstyrelsen har slagit fast att detta inte kan anses vara allmännyttig körning.
Istället är förarutvecklingen att betrakta som motorsportverksamhet.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-10-12 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 72
Redogörelse över ansvarsfrågan kring städning utmed vägar inom
Falkenbergs kommun
451 - Nedskräpning
Dnr 2015-1605
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger förvaltningens redovisning kring renhållning utmed vägar i
Falkenbergs kommun till handlingarna.
_____
Redogörelse för ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämndens ordförande har inkommit med en utredningsförfrågan till
förvaltningen. Frågan rör hur uppstädning av avfall utförs och vem som ansvarar för denna
städning i olika fall. Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i ärendet haft kontakt med Svevia,
Polismyndigheten samt Gata- och trafikavdelningen (Torbjörn Hansson) inom kommunen.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har utrett hur några olika ansvariga aktörer agerar i händelse
av vissa avfallstyper på eller invid vägar inom kommunen.
Trafikverkets hantering av avfall i vägområdet
Trafikverket har städansvar för de större vägarna inom kommunen. Ansvaret gäller inom
vägområdet som maximalt brukar innebära 10-12 meter från vägkanten. Om stängsel eller annat
löper närmare vägen än så upphör Trafikverkets ansvar där. Utanför den ”gränsen” är det
respektive fastighetsägares ansvar att ta omhand avfallet. Skötseln av vägarna i Falkenbergs
kommun har Trafikverket för närvarande lagt ut på entreprenören Svevia. Svevia sköter
renhållningen utmed sina ansvarsvägar på flera sätt. I april-maj sker en tvätt av de svartvita
vägstolparna och i samband med detta tar man upp skräp som hittas. Vid dessa vägarbeten
använder man sig för personalsäkerhetens skull av fordon med ett slags påkörningsskydd, sk TMA.
Detsamma sker vid klippning av gräsbevuxna vägkanter (s.k. slaghackning) och uppsättning av
snöpinnar längs andra vägar. Svevia har även en vägvakt som åker och kontrollerar samtliga
Trafikverkets vägar. Dessa vägar ska ha hunnit kontrolleras på en veckas intervall. Utöver detta har
Trafikverket avtal med en tredje part som emellanåt åker längs vägarna och kontrollerar och
rapporterar till Trafikverket om de upptäcker något som behöver tas upp.
Om man upptäcker ett kvarlämnat fordon inom vägområdet tar Svevia ett foto på bilen. Man fyller
i ett dokument om saken och skickar detta till Trafikverket som agerar genom att först försöka
kontakta ägaren och i andra hand ombesörja bortforsling av fordonet.
Polismyndighetens handläggning av kvarlämnade fordon
Om polisen får in en anmälan om ett kvarlämnat fordon på eller invid väg kontrolleras först bilens
registreringsnummer. Om fordonet är efterlyst eller intressant för polisen p.g.a. någon
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§ 72 forts.
brottsmisstanke kontaktas först fordonsägaren. Om bilen står parkerad på ett trafikfarligt sätt är det
polisens ansvar att flytta den. Om det inte föreligger någon brottsmisstanke eller står olämpligt
parkerad informerar man bilägaren eller väghållaren. Efter detta gör inte polisen mer åt saken. I fall
med dumpade bilar utan brottsmisstanke kan polisen hjälpa markägaren att få kontakt med
fordonets ägare.
Kommunens hantering av kvarlämnade fordon
Kommunens gata- och trafikavdelning ombesörjer bortforsling av fordon på kommunala
vägar/mark. Kommunen har i dagsläget ett direktupphandlat avtal med DT Liljas bildemontering i
Rydöbruk där kommunen vid vissa bortforslingar betalar en mindre summa pengar. I övrigt nöjer
sig bildemonteringsfirman med vad de kan få ut i pengar vid försäljning av fordonsdelarna. Om
fordonet står på privat mark kan gata- och trafikavdelningen under vissa förutsättningar hjälpa
markägaren men det kräver en del insatser från markägaren först.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har redovisat hur renhållning utmed vägar i Falkenbergs
kommun tillgår.
Ordförande Ingemar Johansson (C) yrkar att redovisningen lägg till handlingarna.
_____
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§ 73
Översyn av taxor inom miljöbalkens område
406 - Taxor, Avgifter
Dnr 2015-1896
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar föreslå kommunfullmäktige besluta anta förslag till
ändringar i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (FFS 2:28), bilaga A, och
bilaga B i enlighet med förslag från miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt följande:
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område (FFS 2:28)
3 § 1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. Ändras till: Handläggning av
klagomål som visar sig obefogat och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kraven på
egenkontroll, inom det område som klagomålet avser
Bilaga A
Prövning
4. Inrättande av flera avloppsanordningar enligt punkt 1, 2 eller tre vid samma tillfälle, 10 h.
Denna punkt stryks i sin helhet. Numrering av efterföljande punkter justeras.
5. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 7 h ändras till 4 h
Tillsyn i övrigt
1. Driva hotell, pensionat eller liknande lokaler där allmänheten yrkesmässigt erbjuds tillfällig
bostad
< 8 bäddar ändras till: 1 till 8 bäddar och 8 till 20 ändras till 9 till 20 bäddar
Bilaga B
Ny punkt
- U 85.30.1 Tandläkarmottagning. 2 timmar
Revidering av punkter:
40.100 verksamhet med
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 8h
Ändras till

2a. två eller tre vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 4h
2b. 4 eller fler vindkraftverk som står tillsammans (gruppstation) 8h
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§ 73 forts.
92.30 Permanent tävlings-, tränings- eller testbana för motorfordon 4 timmar ändras från 4 timmar
till 8 timmar.
_____
Redogörelse för ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har vid granskning av taxor inom miljöbalkens område sett
behov av att revidera texten i taxan samt i bilaga A och bilaga B.
Taxan revideras för att göra § 3 tydligare.
Justering av bilaga A sker för att bättre anpassa taxan till tidsåtgång vid prövning. Punkt 4 används
sällan och är för otydlig i sin formulering. Det finns idag möjlighet att sätt ner prövningsavgiften i
det enskilda fallet på ett bättre sätt än vad tillämpning av punkt 4 innebär idag och den kan därför
strykas.
Justering av bilaga B sker för att anpassa taxan till tillsynsbehovet samt när det gäller vindkraft få
en bättre differentiering mellan olika underklasser. Tandläkare är en verksamhet som tidigare inte
har haft fast avgift. Debitering har tidigare skett med timdebitering.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-10-14 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 74
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till timtaxor för nämndens
verksamhetsområden
Dnr 2015-2054
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår kommunfullmäktige att beslut anta följande ändringar av
timtaxan:
Offentlig livsmedelskontroll

1048 kr/tim

Extra offentlig livsmedelskontroll
Miljöbalken
Strålskyddslagen
Lagen om internationella hot mot människors hälsa
Lagen om foder och animaliska biprodukter

867 kr/tim
898 kr/tim
898 kr/tim
898 kr/tim
898 kr/tim

Nämnden föreslår vidare att kommunfullmäktige beslutar om att basmånad för indexuppräkning för
uppräknade taxeområden ska i taxorna justeras till oktober 2015.
_____
Redogörelse för ärendet
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har under hösten gjort en revidering av gällande timtaxor
inom nämndens verksamhetsområden. Nämnden har taxor för följande lagstiftningsområden:
Miljöbalken, Livsmedelslagen, Lagen om foder och animaliska biprodukter, strålskyddslagen,
lagen om internationella hot mot människors hälsa, samt för nämndens eventuella
uppdragsverksamhet.
Information
I revideringen har förvaltningen tagit hjälp av beräkningsverktyg som tillhandahålls genom
Sveriges Kommuner och Landsting, SKL. Den stora skillnaden i årets revidering, är att den
beräknade möjliga timtiden för en handläggare, att kunna utföra ett operativt arbete, har minskats
från 1080 timmar till 1000 timmar per år.
Sänkningen av möjlig operativ tid har sin grund i genomförda tidrapporteringar inom
förvaltningen. Dessa rapporter visar på att det inte är möjligt att få till mer än 1000 timmar i
operativ tjänst under ett år. Flertalet av Sveriges kommuner använder sig av beräkningstalet 1000
timmar.
Viktigt är att påpeka är att det finns en skillnad mellan beräkningarna av livsmedelskontrollens
timavgift och miljöbalkens och övriga föreslagna områdens timavgifter. Orsaken är
livsmedelkontrollens syn på vad som är att räkna till kontroll/tillsyn.
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§ 74 forts.
Resultatet av översynen är följande:
Område

2015
Kr/tim

2016
Kr/tim

Offentlig livsmedelskontroll

1108

1048

Extra offentlig livsmedelskontroll
Miljöbalken
Strålskyddslagen
Lagen om internationella hot mot människors hälsa
Lagen om foder och animaliska biprodukter

914
855
855
855
855

867
898
898
898
898

Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-10-09 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag
_____
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§ 75
Redovisning av budget och verksamhetsplan, januari-september 2015
Dnr 2014-0435
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att lägga redovisning av budget och verksamhetsplan
januari – september till handlingarna.
_____
Redogörelse för ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har tagit del av resultat för perioden jan-sep i för ändamålet
upprättade matriser. Årsbudgetens storlek är fastslagen sedan 2014 med justering för ökade
arvoden och årets lönejusteringar (+290 tkr).
Periodens ekonomiska resultat
Nämnden visar ett överskott för perioden med 894 tkr. Överskottet beror främst på att både
personalkostnader (pga. vakanta tjänster) och övriga kostnader hittills blivit lite lägre än budgeterat.
Måluppfyllelse
Avdelningarna har hunnit i kapp och uppföljning av såväl periodisk som löpande kontroll ser i
nuläget tillfredsställande ut.
Prognos för helår
Nämnden kommer sannolikt att gå med överskott ca 300-400 tkr, 2015.
Förslag och yrkanden
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i tjänsteskrivelse 2015-10-14 lämnat förslag på beslut i
ärendet.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
_____
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§ 76
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdesdagar 2016
Allmänt – Miljö- och hälsoskyddsnämnden 400
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden planerar för sammanträden under 2016 enligt följande:

BG

MHN

Miljön

Hållbarheten

13/1

27/1

Mars

25/2

9/3

April

30/3

13/4

Maj

27/4

11/5

Juni

25/5

8/6

Augusti

3/8

17/8

September

31/8

14/9

Oktober

28/9

12/10

November

26/10

9/11

December

30/11

14/12

Januari
Februari

_____
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§ 77
Delegationsbeslut september 2015
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade delegationsbeslut till handlingarna.
_____
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§ 78
Ärenden för kännedom
Beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden lägger nedan redovisade ärenden till handlingarna:

-

Rapport tillsyn över tandläkare
2015-MHNrapp/13

-

Rapport livsmedelskontroll sommaren 2015
2015-MHNrapp/12

-

Tillsyn på evenemang sommaren 2015
2015-MHNrapp/14

_____
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