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§ 45

Ändring i föredragningslistan
Miljö- och byggnämndens beslut
Ett nytt ärende anmäls:
Taxa och avgifter inom miljöbalkens område. Ärendet behandlas som
punkt 12.

Justerare
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Dnr MBN 20-557 005

Dataskyddsombud för personuppgiftsansvarigs
räkning
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden utser Lina Edström, systemförvaltare på
personalavdelningen till uppdraget som dataskyddsombud för miljöoch byggnämndens räkning. Förutsatt att styrelse och samtliga
nämnder fattar samma beslut.
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen att delegera
beslutanderätten till att utse vikarierande dataskyddsombud för
begränsade tidsperioder om högst 12 månader till kommunchef.
Beslut om vikarierande dataskyddsombud ska anmälas till styrelse
och nämnder.
Sammanfattning av ärendet
Utifrån de krav som ställs i dataskyddsförordningen (GDPR,
2016/679) har kommunstyrelse och nämnder utsett Ewa Lindqvist till
dataskyddsombud för kommunstyrelse och nämnders räkning, med
giltighet from den 25 maj 2018. Till följd av frånvaro har behov av att
utse nytt dataskyddsombud uppstått.
Förslag till nytt dataskyddsombud är Lina Edström, systemförvaltare
på personalavdelningen.
Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet ska anmälas till
Datainspektionen.
Beslutsunderlag
Ekonomichefens tjänsteskrivelse, 2020-10-23
Mottagningsbekräftelse Datainspektionen, 2020-09-23
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Personalstrateg
Ekonomichef
Diariet

Justerare
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Dnr MBN20-566 406

Ändring av taxor enligt prisindex för kommunal
verksamhet
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar höja taxorna, enligt förändringen i
prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för kommunens taxor
inom nämndens ansvarsområde enligt följande:


Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Den nya timtaxan blir 974 kr.



Taxa för offentlig kontroll och prövning inom
livsmedelsområdet.
Den nya timtaxan blir 1 111 kr. Timtaxan för extra offentlig kontroll
blir 948 kr.



Taxa för tillsyn och kontroll av detaljhandel av tobak, folköl
och receptfria läkemedel.
Den nya timavgiften blir 977 kr. Timavgiften för extra kontroll blir
977 kr.



Taxa för serveringstillstånd och tillsyn.
De nya avgifterna blir enligt följande:
Prövnings- och anmälningsavgifter

Ny avgift (kr)

Stadigvarande tillstånd för allmänheten

6 814

Stadigvarande tillstånd för slutet sällskap,
catering, provsmakning

4 543

Stadigvarande tillstånd för gemensamt
serveringsutrymme (per sökande)

2 297

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

4 543

Tillfälligt tillstånd för gemensamt
serveringsutrymme (per sökande)

1 364

Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (inkl.
tillsynsavgift)

Justerare

908

Utvidgade tillstånd (permanenta)

3 408

Utvidgade tillstånd (tillfälliga)

1 817

Utökade serveringstider

2 272

Bolagsändring, prövning av personer med
betydande inflytande

2 272
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Övriga ändringar i tillstånd

2 272

Kunskapsprov per person och tillfälle

980

Förseningsavgift, restaurangrapport

1 135

Tillsynsavgift

Ny avgift (kr)

Stadigvarande serveringstillstånd per tillstånd och
år

3 342

De nya timtaxorna gäller från och med 1 januari 2020.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har möjlighet att för varje kalenderår höja
den fastställda timtaxan med en procentsats för det innevarande
kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet som Sveriges
kommuner och landsting, SKL, publicerar i oktober månad. PKV
uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Den 1 oktober
publicerade SKL att prognosen för PKV var 2,1 % för 2020. Enligt
beräkning justeras taxorna enligt följande:
 Taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, § 8.
Indexjustering: Timavgiften 954 kr x 2,1 % = 974 kr.
 Taxa för offentlig kontroll och prövning inom livsmedelsområdet,
§ 4a. Indexjustering: Timavgiften 1088 kr x 2,1 % =1111 kr,
Timavgift för extra kontroll 929 x 2,1 % = 948 kr.
 Taxa för prövning och tillsyn av försäljning av tobak och liknande
produkter, folköl och vissa receptfria läkemedel, § 2.
Indexjustering: Timavgiften för fasta avgifter: 957 x 2,1 % = 977
kr, Timavgift för extra kontroll 957 x 2,1 = 977 kr
 Taxa för serveringstillstånd och tillsyn, § 2. Indexjustering:

Justerare

Prövnings- och anmälningsavgifter

Ny avgift (kr)

Stadigvarande tillstånd för allmänheten

6674 + 2,1 % = 6814 kr

Stadigvarande tillstånd för slutet sällskap,
catering, provsmakning

4450 + 2,1 % = 4543 kr

Stadigvarande tillstånd för gemensamt
serveringsutrymme (per sökande)

2225 + 2,1 % = 2297 kr

Tillfälligt tillstånd till allmänheten

4450 + 2,1 % = 4543 kr
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Tillfälligt tillstånd för gemensamt
serveringsutrymme (per sökande)
Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap (inkl.
tillsynsavgift)

1336 + 2,1 % = 1364 kr
890 + 2,1 % = 908 kr

Utvidgade tillstånd (permanenta)

3338 + 2,1 % = 3408 kr

Utvidgade tillstånd (tillfälliga)

1780 + 2,1 % = 1817 kr

Utökade serveringstider

2225 + 2,1 % = 2272 kr

Bolagsändring, prövning av personer med
betydande inflytande

2225 + 2,1 % = 2272 kr

Övriga ändringar i tillstånd

2225 + 2,1 % = 2272 kr

Kunskapsprov per person och tillfälle

890 + 2,1 % = 908 kr

Förseningsavgift, restaurangrapport

1112 + 2,1 % = 1135 kr

Tillsynsavgift
Stadigvarande serveringstillstånd per
tillstånd och år

Kronor
3273 + 2,1 % = 3342 kr

Beslutsunderlag
Miljö- och säkerhetsskyddschefens tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Information om prisindex för kommunal verksamhet, PKV,
2020-10-20
Prisindex kommunal verksamhet, PKV, 2020-10-01
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Miljö- och hälsoskydd
Diariet

Justerare
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Dnr MBN19-529 206

Plan- och bygglovstaxa
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta planoch bygglovstaxa med tillägget strandskyddsdispens. Taxan börjar
gälla 2021-01-15.
Sammanfattning
Syftet med upprättandet av en ny plan- och bygglovstaxa är att
närma oss de verkliga kostnaderna i hanteringen kring de olika
ärendena.
Detta är en reviderad plan- och bygglovstaxa där endast avgiften för
strandskyddsdispens har tillkommit.
Förslaget utgår från en mall som Sveriges kommuner och regioner
(SKR) har tagit fram. Plan och bygg har under en längre tid
samarbetat med Vännäs, Robertsfors och Vindeln för att ta fram de
tider som redovisas i underlaget. Vännäs och Vindeln har redan tagit
beslut om ny taxa.
I stort innebär det att den tid ett genomsnittligt ärende beräknas ta
kommer vara grunden för den kostnad som tas ut för ärendet. Istället
för som i dagens gällande taxa som till stor del styrs av den blivande
byggnadsarean den sökta åtgärden har. Dagens gällande taxa har
även många parametrar att ta hänsyn till i varje enskilt fall och är
därmed svårt att förmedla ut på ett tydligt och korrekt sätt. I förslaget
till Plan- och bygglovstaxa är kostnaderna fasta beroende på vilken
åtgärd du ska vidta, vilket medför en trygghet för sökanden att i
förhand veta hur stor kostnad lovprövningen blir.
Bakgrund
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 ett kommunalt
ansvar. Som stöd i arbetet tar SKR fram underlag för konstruktionen
av taxan.
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna
ska kunna få täckning för sina kostnader för den PBL-verksamhet
som kan finansieras via avgifter.
År 2014 tog SKR fram en första versionen av ett nytt underlag för
konstruktionen av PBL-taxa. Målet är att underlaget ska kunna bidra
till kommunala taxor som är långsiktigt hållbara samt lätta att förstå
och arbeta med.

Justerare
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Förutsättningar
Den idag gällande taxan är svår att förstå och det skapar en viss
rättsosäkerhet om taxan går att tolka på olika sätt. Den medför också
en sämre service till sökande då vi inte kan svara på vad deras
ansökan kommer att kosta utan det beror på flertalet parametrar.
Medborgare som planerar att utföra byggnationer kan inte heller lätt
ta reda på vad det faktiskt kostar att ansöka om lov.
Avgiften baseras idag på bruttoarea, vilket inte alltid har en koppling
till den faktiska tiden som ärendet kräver i handläggning. Vilket gör
att ärenden som har liten bruttoarea kostar mindre än vad den
faktiska kostnaden för handläggningen är. Ärenden med större
bruttoarea kan i många fall bli dyrare än vad kostnaden för
handläggningen är.
Förslag till taxa
Det nya förslaget kommer vara mer överskådligt samt baserad på
den faktiska kostnaden och möjligheten att publicera för allmänheten.
På så sätt kan de i god tid i sin planering av byggnationer ta reda på
vilken kostnad att ansöka om lov kommer innebära.
Det nya förslaget till taxa kommer innebära att små ärenden blir
dyrare men de kommer stå i mer rimlig proportion till de faktiska
kostnaderna för handläggningen. Större åtgärder kommer överlag bli
lite billigare än dagens taxa men även stå i mer rimlig proportion till
de faktiska kostnaderna.
En del ärenden ligger ännu kvar på timkostnad plus faktiska
kostnader. Förhoppningen är att även dessa i framtiden ska arbetas
in i fasta kostnader. Men i detta förslag kommer de vanligaste
ärendena omfattas och bli enklare för både politiker, tjänstepersoner
och allmänheten att förstå.
I underlaget redovisas en uträknad kostnad per timme som är
baserad på avdelningens genomsnittliga kostnader, befintlig personal
och lokalkostnader mm.
Beslutsunderlag
Byggnadsinspektörs tjänsteskrivelse, 2020-10-20
Tillägg i plan- och bygglovstaxa
Beslutet ska skickas till
Kommunfullmäktige
Bygglovshandläggare/Byggnadsinspektör
Taxepärm, Webb, Diariet

Justerare
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Riktlinjer för brandskydd och brandskyddspolicy
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner förslag till riktlinjer för
brandskydd samt brandskyddspolicy.
Sammanfattning av ärendet
Bjurholms kommun arbetar med att ta fram ett nytt arbetssätt när det
gäller det systematiska brandskyddsarbetet. Som grund för detta
arbete föreslås en ny brandskyddspolicy och riktlinjer för brandskydd.
Brandskyddspolicyn anger strategin och inriktningen för det
systematiska brandskyddsarbetet och riktlinjerna behandlar ett
kommungemensamt ledningssystem för systematiskt
brandskyddsarbete (SBA). Med SBA avses det samlade arbetet inom
Bjurholms kommun med att förhindra och förebygga skador på
personer, egendom och miljön till följd av brand. Riktlinjen beskriver
vidare de lagar och krav som ligger till grund för SBA, samt övriga
faktorer att ta hänsyn till för att bedriva ett effektivt SBA där hela
kommunorganisationen inkluderas.
Riktlinjen riktar sig primärt till de funktioner inom kommunen som
ingår i eller utgör stödjande funktion till det systematiska
brandskyddsarbetet. Vidare kan instruktionen utgöra beskrivande
underlag i samband med tillsyner från myndigheter, kvalitetsrevision
etc.
Beslutsunderlag
Remiss kommunstyrelsen, 2020-10-15
Förslag till riktlinjer för brandskydd, 2020-10-15
Förslag till brandskyddspolicy, 2020-10-15
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelse
Kommunchef
Förvaltningschefer
Fastighetschef
Webb
Diariet

Justerare
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Dnr MBN20-559 003

Reglemente för internkontroll
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner förslag till reglemente för
internkontroll med följande ändring;
 § 7 ”Visselblåsare” utgår i reglementet.
Sammanfattning av ärendet
För att säkerställa att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller
en tillfredsställande intern kontroll har ett förslag till reglemente för
internkontroll tagits fram. Reglementet innefattar hela Bjurholms
kommuns organisation och syftar till en ändamålsenlig och
kostnadseffektiv verksamhet, en tillförlitlig finansiell rapportering och
information om verksamheten. En efterlevnad av tillämpliga lagar,
föreskrifter, policys och riktlinjer samt att säkra att resurser används i
enlighet med tagna beslut. Interkontrollen ska även bidra till att
varumärket Bjurholms kommun inte tar skada av oönskade
händelser. En interkontrollplan skall tas fram under budgetprocessen
och omfattningen på planen bygger på risk- och
väsentlighetsanalyser.
Beslutsunderlag
Remiss kommunstyrelsen, 2020-10-15
Förslag till reglemente för internkontroll, 2020-10-15
Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunchef
Webb
Diariet

Justerare
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Sammanträdesdagar för miljö- och byggnämnden 2021
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden fastställer nedanstående fem preliminära
sammanträdesdagar för 2021. Ytterligare en sammanträdesdag
bokas in vid behov.
1. Sammanträdesdagar – torsdagar
4 mars, 6 maj, 10 juni, 16 september, 4 november
2. Beredningsdagar – måndagar
22 februari, 26 april, 31 maj, 6 september, 25 oktober
Sammanfattning av ärendet
Sekreterare har tillsammans med ekonomichef sammanställt ett
förslag på sammanträdesdagar för miljö- och byggnämnden 2021.
Då det har visat sig att en anhopning av bygglovsärenden sker inför
sommarsemester, planeras det in ett femte nämndssammanträde.
Beslutsunderlag
Översikt sammanträdesdagar 2021
Beslutet ska skickas till
Kommunikatör
Bygglovhandläggare/byggnadsinspektör
Byggnadsinspektör
Miljö- och säkerhetsskyddschef
Nämndsekreterare
Webb
Diariet

Justerare

Beslutsexpediering

BJURHOLMS KOMMUN

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Miljö- och byggnämnden

2020-11-05

13

§ 52

Information
Vid varje sammanträde avsätts tid för information om aktuella
händelser samt genomgång av gällande lagar inom nämndens
verksamhetsområde.
Miljöinspektör
- Information från miljö- och hälsoskydd

Justerare
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Redovisning av delegeringsbeslut
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden godkänner upprättad diarieförteckning.
Presidiet får i uppdrag att boka ett möte med tjänstepersonerna på
plan och bygg och miljö- och hälsoskydd för genomgång av
delegationsordningen. Sekreteraren får i uppdrag att boka in mötet
innan årets slut.
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggnämnden har överlåtit sin beslutanderätt till
ordförande och tjänstemän enligt en av miljö- och byggnämnden
antagen delegationsordning. Dessa beslut skall redovisas till
nämnden. Redovisningen innebär inte att miljö- och byggnämnden
får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det
nämnden fritt att återkalla lämnad delegering.
Beslutsunderlag
Diarieförteckning daterad 2020-10-23 med 38 redovisade beslut.
Under tiden 2020-08-27 t o m 2020-10-23 redovisas följande beslut
med diarienummer:
2016-297, 2017-011, 209, 2018-150, 322, 323, 378, 2019-279, 2020281, 319, 322, 422, 423 (2 beslut), 427 (2 beslut), 446, 486, 488,
489, 496, 498, 500, 501, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 513, 515, 518
(2 beslut), 523, 540, 543. 550
Beslutet skickas till
Kommunchef
Plan och bygg
Miljö- och hälsoskydd
Diariet

Justerare
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§ 54

Redovisning av meddelanden

Justerare

1.

Lantmäteriet
Avslutad förrättning daterad 2020-10-13, Avstyckning från
Storarmsjö 1:3

2.

Länsstyrelsen Västerbotten
Beslut daterat 2020-09-15, dnr MBN20-466 108
Överklagande av förbud mot installation av
värmepumpsanläggning med bergvärme
Beslut daterat 2020-09-23, dnr MBN 20-403 108
Överprövning av beslut att ansöka om eget omhändertagande
av hushållsavfall
Beslut daterat 2020-09-24, dnr MBN18-159 439
Slutrapport för det lokala naturvårdsprojektet "Förbättring av
livsmiljö för vattensalamander" Bjurholms kommun
Beslut daterat 2020-10-07, Godkännande av säkerhet för
tillstånd till täktverksamhet av berg och morän inom fastigheten
Kyrktjärn 1:19 i Bjurholms kommun
Beslut daterat 2020-10-22, dnr MBN 19-192 436
Föreläggande om komplettering av ansökningshandlingar
angående täktverksamhet inom fastigheten Grönåker 1:7
Regeringsbeslut daterat 2020-06-25, Utbetalning av medel till
kommuner, regioner och länsstyrelser för tillsyn av tillfälliga
smittskyddsåtgärder på serveringsställen

3.

Kommunstyrelsen
Beslut daterat 2020-10-06
Svar till revisorerna angående revision 2019, Dnr MBN 20-338
007

4.

Umeå tingsrätt
Kungörelse daterad 2020-10-14, ansökan om akut byte av
vägtrumma i Mariebäck, Bjurholms kommun

Beslutsexpediering
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Taxa och avgifter inom miljöbalkens område
Miljö- och byggnämndens beslut
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta förslag
till Taxa och avgifter inom miljöbalkens område.
Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor
1, 2 och 3, börjar gälla från och med 1 januari 2021 och gäller
tillsvidare.
Sammanfattning av ärendet
Bakgrund
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunerna
ska kunna få täckning för sina kostnader för den verksamhet som
kan finansieras via avgifter. Att upprätta en taxa är ett kommunalt
ansvar, och som hjälp till kommunerna ger Sveriges kommuner och
regioner (SKR) ut underlag för taxekonstruktion.
År 2020 tog SKR fram den senaste versionen av ett nytt underlag för
konstruktion av avgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Målet
är att underlaget ska kunna bidra till kommunala taxor som är
långsiktigt hållbara, samt lätta att förstå och arbeta med.
Den nu gällande taxan ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och uppdragsverksamhet” är antagen 2014-12-15.
Den idag gällande taxan är uppbyggd på ungefär samma sätt, men
utgår utifrån en erfarenhet och riskbedömning. Förslaget till nya
avgifter inom miljöbalkens område har sin utgångspunkt i
behovsutredningen och statens riktlinjer kring tillsyn för olika
verksamheter. Förslaget till nya avgifter inom miljöbalkens område
utgår mer utifrån de tillsynstimmar som förordas nationellt.
Förslag till taxa
Förslaget till ny taxa gäller avgifter för miljö- och kostnader för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) och de föreskrifter
som har meddelats med stöd av miljöbalken. Förslaget omfattar
också prövning och tillsyn med anledning av EU:s förordningar inom
miljöbalkens tillämpningsområde.

Till skillnad från den tidigare taxemodellen (risk- och
erfarenhetsbaserade modellen) har den nya behovsstyrda taxan
fokus på övergripande processer och tillvägagångssätt, till exempel
hur behovsutredning, tillsynsplanering och tillsynsfinansiering hör
ihop.
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Den nya behovsstyrda taxemodellen:





Kopplar samman statlig och kommunal taxekonstruktion
Tar ett helhetsgrepp och kopplar tillsynsplanering med finansiering
Det är tillsynsbehovet som styr, den likriktar och ger färre valmöjligheter
Den följer statens angivna koder och kopplas till lagstiftningen

Nytt i den behovsstyrda taxemodellen jämfört med tidigare modell











I nya behovsstyrda taxemodellen är det tillsynsbehovet som styr taxan
Det finns en tydligare koppling till behovsutredningen
Riskbedömningen sker i behovsutredningen, inte i taxan
Det är det samlade tillsynsbehovet för branschen som ska bedömas
Tillsynsbehovet bör inte skilja sig åt beroende på om en bransch har
kommunal eller statlig tillsynsmyndighet
Tillsynsbehovet anges på branschnivå i bilaga 2 och 3
Tillsynsbehovet för tillståndspliktiga verksamheter blir lika som
tillsynsbehovet enligt statens förordning om avgifter för tillsyn och
prövning (FAPT)
Delverksamheter bedöms inte separat, ingår normalt sett i det samlade
tillsynsbehovet för branschen.
Det är tre taxebilagor; 1, 2 och 3. Störst förändringar mot tidigare
modeller har gjorts i bilaga 2 för verksamheter med fasta årliga avgifter
Avgiftsnivåer införs i taxebilaga 1

Bilaga 1
Avgifter för prövning och anmälan samt viss tillsyn. Avgiftsnivåer
används.
Avgiftsnivå 1 = 2 timmar, 1 948 kronor
Avgiftsnivå 2 = 4 timmar, 3 896 kronor
Avgiftsnivå 3 = 6 timmar, 5 844 kronor
Avgiftsnivå 4 = 7 timmar, 6 818 kronor
För att veta vad en ansökan kommer att kosta tar du timmarna som
avgiftsnivån anger gånger timavgiften. Därav kommer avgiftsnivåerna att förändras om timavgiften behöver räknas upp.
Bilaga 2
Fasta årliga avgifter verksamheter som är klassade med koder som
A, B, IUV, C och H, generellt är det större verksamheter. Avgiften
debiteras i förhand i början av varje år. Detta är statliga koder och
styrs av vilken form av verksamhet objektet i fråga har. Vilken avgift
som objektet får baseras på vilken form av miljöfarlig verksamhet
som bedrivs. Varje enskilt objekt kommer att få ett beslut baserat på
vilka koder deras verksamhet bedrivs av. Omfattas objektet av flera
koder betalar dom full avgift för den ”största” och 25% för de övriga
koderna, så är det även med dagens taxa.
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Bilaga 3
I denna finns verksamheter som inte har en fast årlig tillsyn för dessa
verksamheter debiteras timavgift för nedlagt tid efter utfört besök.
Främst omfattas mindre verksamheter som är klassade med koder
som U och UH. Kommunen kan lyfta branscher från bilaga 3 till
bilaga 2.
Timavgiften
Timavgiften för 2020 är 954 kr och med höstens indexuppräkning blir
timtaxan 974 kr från 1 januari 2021. Timtaxan ändras inte i och med
detta taxeförslag utan föreslås blir 974 kr. En ny beräkning av
timtaxan planeras under 2021.
Beslutsunderlag
-

Förslag - Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 202011-05
Förslag - Bilaga 1, 2020-11-05
Förslag - Bilaga 2, 2020-11-05
Förslag - Bilaga 3, 2020-11-05

Beslutet ska skickas till
Miljö- och hälsoskydd
Kommunfullmäktige
Webb
Diariet
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