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§ 73

Dnr 2019/00001 - EDP 2020-11

Meddelanden 2020
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger meddelandena till handlingarna.
Ärendebeskrivning
1. Kommunstyrelsen § 132/2020: Riktlinjer för representation och
uppvaktning.
Kommunstyrelsen har tagit fram reviderade riktlinjer för
representation och uppvaktning, se bilaga.
2. Länsstyrelsen Dalarna – Beslut om strandskyddsdispens för
a) Vad 4:18, Trafikverket, beslut om strandskyddsdispens för
ombyggnad av plankorsning och väg (MBN § 30/2020), se
bilaga.
b) XX, beslut om strandskyddsdispens för fritidshus
(MBN § 69/2020), se bilaga.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-06
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§ 74

Dnr 2020/00020 – EDP 2019-199

Ekonomisk uppföljning per september 2020
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner budgetuppföljning för september
2020 och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Budgetuppföljningen för perioden januari-september visar att
bostadsanpassningen inte håller budget, med en avvikelse på 273 000 kronor.
Bostadsanpassningen är alltid en osäkerhetsfaktor.
Miljö- och byggnadsnämnden ser även ökade utgifter gällande
databehandling. Inköp av program och datorer för nyanställda har även skett
under perioden.
Miljö- och byggnadsnämnden har högre intäkter än väntat på bygglov, men
även på miljö- och hälsoskydd. Detta beror på ökat antal dispenser för
strandskydd, ökat arbete med årliga avgifter och fler inkomna bygglov.
Eftersom en konsult arbetar på 50 % inom livsmedel kommer kostnaden att
öka på personalposten under sista perioden av 2020, detta kan ännu inte ses i
uppföljningen.
Budget beräknas hållas i balans för året 2020.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-29
Budgetuppföljning september 2020
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Dnr 2020/00068 – EDP 2020-602

§ 75

Verksamhetsplan för Miljösamverkan Mitt 2021-2023
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner verksamhetsplanen för
Miljösamverkan Mitt 2021-2023
Ärendebeskrivning
Mitt Miljösamverkan en regional samverkan mellan kommuner och
länsstyrelser i Uppsala, Dalarnas och Västmanlands län. Samverkan syftar
till att stärka kompetensen hos länens tillsynsmyndigheter inom
miljöbalkens- och livsmedelslagstiftningens områden samt ge bättre
resursutnyttjande, leda till samsyn och utveckling av tillsynsmetoder.
Syftet med miljösamverkan är att:
•

Stärka kompetensen hos myndigheterna inom miljö-, hälsoskyddsoch livsmedelsområdet.

•

Genom samverkan skapa förutsättning för att myndigheterna kan
dela kompetens med varandra för att öka spetskompetensen.

•

Ge bättre resursutnyttjande hos myndigheterna.

•

Leda till samsyn och mer likartade bedömningsgrunder vid
tillämpningen av miljöbalkens och livsmedelslagstiftningens
regelverk och därmed en mer rättssäker handläggning.

•

Utveckla arbetet med projektinriktad tillsyn som metod.

•

Öka kunskapen om miljö, hälsa och livsmedel hos
verksamhetsutövare och höja deras konkurrenskraft.

Miljösamverkan är inte är en myndighet. De projekt som miljösamverkan
driver innefattar stöd till myndighetsutövning, exempelvis inspektioner. Men
det är endast de medverkande myndigheterna (kommunernas miljönämnder
och länsstyrelsen) som har att svara för myndighetsutövningen.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-28
Verksamhetsplan 2021-2023
Budget 2021-2023
Tidplan 2021
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§ 76

Dnr 2020/00069 – EDP 2020-818

Bildande av VA-verksamhetsområde Näsberget
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner att bilda VA-verksamhetsområde
på Näsberget enligt bifogad karta och skickar ärendet vidare till
kommunstyrelsen för beslut.
Ärendebeskrivning
Näsbergets detaljplan har vunnit laga kraft. Planområdet tangerar till
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Även Näsbergets
planområde föreslås anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten
och avlopp. Wessman Barken Vatten & Återvinning AB ansvarar för
utbyggnad av VA-anläggningen fram till förbindelsepunkt vid tomtgräns.
Fastighet XX ligger precis vid utkanten på planområdet och vill även ingå i
VA-verksamhetsområdet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-24
Karta över planerat VA-område
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§ 77

Dnr 2020/00070 – EDP 2020-847

Taxa för sotning och brandskyddskontroll 2021
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö-och byggnadsnämnden godkänner den nya taxan för sotning
och brandskyddskontroll och lämnar ärendet vidare till
kommunstyrelsen. Taxan höjs från 454,42 kronor per timme till
464,14 kronor timme.
2. Taxan för sotning och brandskyddskontroll justeras årligen enligt
index som skorstensfejarmästarens riksförbund bestämmer.
Ärendebeskrivning
Taxan för sotning och brandskyddskontroll ska revideras årligen. Taxan är
justerad enligt sotningsindex med 2,14 % enligt skorstensfejarmästarens
riksförbund. Sotningstaxan gäller från 2021-01-01 till 2022-01-01.
Motivering till beslut

3 kap. 1 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor samt allmänna
råd om rengöring och brandskyddskontroll (MSBFS 2014:6).
Föreskriften MSBFS 2014:6 innehåller även bestämmelser om vilka objekt
som omfattas av krav på rengöring (sotning) respektive brandskyddskontroll
enligt 3 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, med vilka intervall
en kontroll ska ske (kontrollfrister), samt vad kontrollen ska omfatta.
Författningen innehåller också bestämmelser om vilken utbildning som krävs
för att ha behörighet att utföra brandskyddskontroll enligt 3 kap. 4 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-23
Beräkning av taxa
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§ 78

Dnr 2020/00071 – EDP 2020-845

Taxor och avgifter inom livsmedelslagstiftningens
område 2021
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner taxorna (offentlig kontroll
1327 kr/tim, extra offentlig kontroll: 1124 kr/tim) inom
livsmedelslagstiftningen för 2021 och skickar ärendet vidare till
kommunstyrelsen för beslut.
2. Miljö- och byggnadsnämnden ska årligen uppräkna timtaxan inom
livsmedelslagstiftningen i enlighet med PKV, prisindex för
kommunal verksamhet.
Ärendebeskrivning
Taxebestämmelser antas av kommunfullmäktige och ligger till grund för
enskilda beslut om avgifter i enlighet med livsmedelslagstiftningen. Grunden
för kommunens avgiftsuttag är kontrollförordningen för livsmedel (EU)
2017/625 och den svenska regleringen som finns i livsmedelslagen
(2006:804), livsmedelsförordningen (2006:813) och förordning (2006:1166)
om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter.
Avgifter tas också ut i samband med offentlig kontroll som ursprungligen
inte var planerad. Kontroll som ursprungligen inte var planerad kan handla
om kontroll som har blivit nödvändig efter att brister upptäckts under den
planerade kontrollen, och myndigheten behöver komma tillbaka en extra
gång för att kontrollera att bristerna är åtgärdade.
Timtaxan för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen föreslås bli
1327 kronor per timme. Timtaxan för extra offentlig kontroll föreslås bli
1124 kronor timme.
Motivering till beslut

Kommunens befogenheter att utöva livsmedelskontroll regleras i
livsmedelslagen, livsmedelsförordningar och i EU-lagstiftningar.
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för den prövning, registrering och
offentlig kontroll som utförs inom livsmedelsområdet. Livsmedelskontrollen
finansieras både genom anslag och med avgifter som tas ut av alla
verksamhetsutövare som har en registrerad livsmedelsanläggning.
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-25
Taxa inom livsmedelslagstiftningens område 2021
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§ 79

Dnr 2020/00072 – EDP 2020-846

Taxor och avgifter inom miljöbalkens område 2021
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden godkänner den föreslagna taxan för
året 2021 och sänder den vidare till kommunfullmäktige för
antagande. Taxan är justerad enligt PKV (prisindex för kommunal
verksamhet).
2. Den nya taxan blir 1017 kronor per timme.
Ärendebeskrivning
För att kunna upprätthålla en kostnadstäckning på ca 80 % för
miljötillsynsverksamheten bör den nuvarande timavgiften i taxan för tillsyn
enligt miljöbalken uppräknas årligen enligt PKV, prisindex för kommunal
verksamhet. Taxebilagorna förblir oförändrade. Den nya taxan inom
miljöbalkens område höjs från 1000 kr per timme till 1017 kr per timme.
Motivering till beslut

Kommunen ska för sin kontrollverksamhet ta ut avgifter för att finansiera
detta.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-29
SKR prisindex för kommunal verksamhet
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Dnr 2020/00073 – EDP 2020-848

§ 80

Taxor inom plan- och bygglagens område 2021
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
1. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta
taxa för plan-, kart-och bygglovsverksamheten 2021.
2. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att timavgiften för plan-, kartoch mätverksamheten avseende uppdrag inom kommun-koncernen
debiteras enligt följande:
administratörer

589,86 kr/timme

mätingenjör

803,43 kr/timme

övriga specialister

732,24 kr/timme

3. Justering av timavgifterna (punkt 2 ovan) sker årligen enligt PKV
(prisindex för kommunal verksamhet).
Ärendebeskrivning
I plan- och bygglagen PBL 12 kap. 10 § anges att grunderna för hur
avgifterna ska beräknas ska anges i en taxa som beslutas av
kommunfullmäktige. Denna taxemodell bygger på principerna som anges i
”Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa” utgiven av Sveriges
kommuner och Regioner.
Taxan är kommunens medel för att ta betalt för handläggningen av
exempelvis bygglov och vissa andra ärenden enligt plan- och bygglagen,
PBL. Att upprätta och besluta om taxan är kommunens ansvar. Som stöd i
arbetet tar SKR (Sveriges Kommuner och Regioner) fram underlag för
konstruktion av taxan. Arbetet med de kommunala taxorna är en
kontinuerligt pågående process.
Taxan är i stort sett oförändrad sedan föregående år, taxan för detaljplaner
har justerats till högre belopp, men då ingår karta, fastighetsförteckning och
annonsering i samtliga planer. Detta är för att förenkla handläggningen, men
även för exploatörer genom att få ett ”paketpris”.
I samband med budgetprocessen har även en översyn av timavgifterna för
kart- och mätverksamheten gjorts. Timavgifterna inom kommunkoncernen

Justerandes signatur
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baseras på löne-, data- och andra overheadkostnader enligt
självkostnadsprincipen. Justering av timpriserna har skett enligt PKV
(prisindex för kommunal verksamhet). PKV för 2021 är 1,7%.
Fortsättningsvis kommer även en årlig justering av timavgifterna ske via
PKV (prisindex för kommunal verksamhet).
Motivering till beslut

Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b §
kommunallagen (1991:900), 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”.
Plan- och bygglagen (PBL) ger möjligheter för byggnadsnämnden
(byggnadsnämnden: den eller de nämnder som fullgör kommunens uppgifter
enl. denna lag, PBL 1:34) att ta ut en avgift i ärenden om plan, lov,
förhandsbesked och anmälan samt för nybyggnadskarta, framställning av
arkivbeständiga handlingar eller andra tids- eller kostnadskrävande åtgärder.
Byggnadsnämnden kan dessutom ta ut en avgift för planbesked,
villkorsbesked och ingripandebesked, tekniska samråd och slutsamråd,
tillsynsbesök på byggarbetsplatsen och kungörande av beslut om lov eller
förhandsbesked i Post- och Inrikes Tidningar. I ärenden om detaljplan ska
avgiften även täcka kostnader för program, om ett sådant behövs.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-06
Plan-, kart- och bygglovtaxa 2021
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§ 81

Dnr 2020/00074 – EDP 2020-843

Kontrollplan och behovsutredning för
livsmedelskontrollen 2021
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner kontroll med tillhörande
behovsutredning enligt livsmedelslagstiftningen 2021–2023.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden i Smedjebackens kommun är behörig
myndighet/kontrollmyndighet för kontroll utifrån livsmedelslagstiftningen.
Nämnden ansvarar för att effektiv och ändamålsenlig kontroll utförs på
anläggningar, för vilka kommuner är kontrollansvariga enligt 23 och 25 §§
livsmedelsförordningen, och som är lokaliserade inom kommunens gränser.
Ansvaret innefattar kontroll av dricksvatten, livsmedelshygien, redlighet och
spårbarhet. Livsmedelslagstiftningen inom nämndens ansvarsområde
innefattar cirka 200 olika EG-förordningar, lagar förordningar och
föreskrifter. Kontroll utförs vanligen med kontrollmetoderna inspektion och
revision samt i viss utsträckning provtagning och analys.
Betydande arbetsuppgifter inom kontrollen är att genomföra revision,
inspektion och provtagning, handlägga ärenden såsom registrering och
risklassificering, utreda misstanke om matförgiftning, årligen rapportera
uppgifter till Livsmedelsverket samt fatta beslut i fråga om sanktioner,
avgifter och åtalsanmälan.
Miljö- och byggnadsnämnden ansvarar för den operativa offentliga
kontrollen vid cirka 90 livsmedelsanläggningar. Dessa är framför allt
restauranger, butiker, offentliga kök inom förskola, skola, vård och omsorg,
samt dricksvattenanläggningar och industriella anläggningar.
Motivering till beslut

Varje år fastställs en plan för den offentliga kontroll som nämnden och dess
inspektör ska utföra. I denna bestäms bland annat vilka anläggningar som
ska kontrolleras det aktuella året, hur de ska kontrolleras (metod och
frekvens) samt vad som ska kontrolleras. Planen syftar till att kontrollen ska
vara effektiv och ändamålsenlig. Denna plan fungerar också som
arbetsfördelning och instruktion till livsmedelsinspektören. Kontroll sker
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utifrån nämndens riktlinjer och rutiner samt från Livsmedelsverkets
vägledningar.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-28
Kontrollplan med behovsutredning livsmedel 2021-2023
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§ 82

Dnr 2020/00075 – EDP 2020-842

Tillsynsplan och behovsutredning 2021-2023
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner tillsynsplan med tillhörande
behovsutredning för åren 2021–2023.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden är lokal tillsynsmyndighet inom miljöbalkens
område i Smedjebackens kommun. Miljö- och byggnadsnämnden ska
besluta om denna tillsynsplan för åren 2021–2023 inom miljöbalkens
område med tillhörande lagar och förordningar. Miljö- och
byggnadsnämnden har gett miljö- och byggavdelningen i uppdrag att
genomföra tillsyn och annan myndighetsutövning inom miljö- och
hälsoskyddsområdet. Nämnden ska se till att det finns tillräckliga resurser
och kompetens för tillsyn och ärendehandläggning.
Tillsynsmyndigheten ska genomföra en utredning av tillsynsbehovet över en
treårsperiod som ska ses över varje år, utifrån de förutsättningar som råder
samt föra ett register över de verksamheter som fordrar återkommande
tillsyn. Vidare ska en plan upprättas för hur tillsynsarbetet ska bedrivas varje
verksamhetsår, baserad på behovsutredningen och verksamhetsregister.
Tillsynsverksamheten ska följas upp och utvärderas regelbundet.
Motivering till beslut

Miljö- och byggnadsnämnden är tillsynsmyndighet för miljöbalken i
Smedjebackens kommun. Nämnden ska besluta om tillsynsplan och
behovsutredning inom miljöbalkens område samt tillhörande lagar och
förordningar. Nämnden ska även se till att det finns tillräckliga resurser för
tillsyn och ärendehandläggning. Av 3 och 8 §§ myndighetsförordningen
(2007:515) framgår att en operativ tillsynsmyndighet ska bedriva
tillsynsarbetet effektivt och att myndigheten ska utveckla personalens
kompetens i tillsynsfrågor.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-09-28
Tillsynsplan
Behovsutredning
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Dnr 2020/00077 – EDP 2020-877

§ 83

Förslag på sammanträdesdatum 2021
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden fastställer sammanträdesplan för 2021
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggnadsnämnden sammanträder onsdagar kl 08:30, i det
konferensrum som passar för tillfället. På grund av risk för fortsatt
Corona/Covid-19-pandemi är inte lokaler bokade än för nämnden. Beredning
hålls i Kaplanen på miljö- och byggkontoret torsdagar kl 08:30.
För kommande år föreslås nämnden att ha beredning och sammanträda enligt
följande:
Månad

Beredning tors 08:30

MBN ons 08:30

Januari

28 januari (MBN 10/2)

Februari

25 februari (MBN 10/3)

10 februari

Mars

25 mars (MBN 7/4)

10 mars

April

29 april (MBN 12/5)

7 april

Maj

27 maj (MBN 9/6)

12 maj

Juni

9 juni

Augusti

26 augusti (MBN 8/9)

September

30 september (MBN 13/10)

8 september

Oktober

28 oktober (MBN 10/11)

13 oktober

November
December

10 november
2 december (MBN 15/12)

15 december

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2020-10-05

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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§ 84

Dnr 2019/00002 – EDP 2020-28

Anmälan av delegationsbeslut
Miljö- och byggnadsnämndens beslut
Miljö- och byggnadsnämnden lägger delegationsbesluten till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Miljö- och byggkontoret och räddningstjänsten har på delegation av miljöoch byggnadsnämnden fattat följande beslut:
Beslutsunderlag
Delegationsbeslut miljö- och byggkontoret 2020-09-04—2020-10-05
Delegationsbeslut räddningstjänsten 2020-09-08

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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