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Organ

Miljö- o. byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2006-11-09

Datum för anslags
uppsättande

Datum för anslags
nedtagande
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2006-11-15

Förvaringsplats
för protokollet

Miljö- o. byggnadsnämndens exp, Henån
.................................................
Karin Sörensson

Övriga deltagande

Karin Sörensson, sekreterare
Arne Hultgren, miljöchef, §§ 252, 257 och 261
Daniel Holdenmark, stadsarkitekt
Lena Sedin, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 252
Jan Johansson, teknisk chef § 259
Lars Wiberg, barn- och utbildningschef § 259
Ewa Reinhold, kommunchef § 259
Bror Simonsson, ej tjg ersättare kl. 8.45-15.30 §§ 253-273
Birthe Hellman, ej tjg ersättare
________

§ 251
Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:
Utgår
Punkt 7

Föreläggande om försiktighetsmått av verksamheten vid Scanfjord
Mollösund AB, Mollösund 5:395

Punkt 8

Föreläggande och förbud enligt 26 kap. 9 och 26 §§ samt 9 kap. 6 §
miljöbalken till Orust Betongtransporter AB

Tillägg
Punkt 9 b

Henån 1:67 för diskussion

Punkt 20 b Yttrande över avstyckning, Käringön 1:147
_________

Exp:
Kf

§ 252

Kommunfullmäktige

Dnr 2006/1102 406

Förslag till ny taxa för prövning och offentlig kontroll inom områdena
livsmedel och foder enligt regeringens proposition (2005/06:128)
Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar ikraft som är grunden i den
nya europeiska livsmedelslagstiftningen (EG-förordning 852/2004, 853/2004,
854/2004 och 882/2004). Därefter har den 1 juli trätt ikraft en ny livsmedelslag
(2006:804) och en ny lag om foder och animaliska biprodukter (2006:805) som
kompletterar EG-förordningarna på området. EG-förordningarna kräver att varje
medlemsland skall ha en finansiering av foder- och livsmedelskontrollen som
innebär att tillräckliga finansiella resurser tillsätts. Varje medlemsland får välja
om finansieringen skall ske genom skatter och avgifter. Sverige har valt att
finansieringen skall ske genom avgifter.
I livsmedelslagen finns bemyndiganden för regeringen att meddela föreskrifter om
kommunala avgifter för livsmedelskontrollen. Regeringen har beslutat den
2 november 2006 i förordningarna om avgifter för offentlig kontroll för livsmedel
respektive om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter.
Förordningarna bemyndigar kommunerna ett åläggande med skyldighet att ta ut
avgifter för kontrollen enligt en taxa som kommunen skall fastställa.
När det gäller foderkontrollen finns redan idag i förordningen (2006:814) om
foder och animaliska biprodukter ett bemyndigande för kommunerna att om de så
önskar ta ut avgifter enligt en kommunal taxa. Detta senare bemyndigande upphör
vid årsskiftet.
Dessa två beslutade författningsändringar medför att alla kommuner i landet
måste fatta nya beslut om timtaxa för foder- och livsmedelskontroll. I regeringens
proposition 2005/06:128 i vilka förslagen till den nya livsmedelslagen och lagen
om foder och animaliska biprodukter ingår anges på sidorna 168-169 följande om
dessa avgifter.
Kommunerna åläggs en skyldighet att ta ut avgifter för den kommunala
livsmedels- och foderkontrollen. De avgifter som kontrollmyndigheterna skall ta
ut är dels årlig kontrollavgift för foder- och livsmedelskontrollen dels avgifter för
extraordinär kontroll och dels avgifter för godkännande och registrering av
livsmedelsanläggningar. De årliga kontrollavgifternas storlek skall motsvara full
kostnadstäckning, det innebär att taxan bör täcka alla de kostnader som anges i
propositionen.

Däremot innebär principen om full kostnadstäckning inte att all verksamhet som
kontrollmyndigheten utför skall avgiftsfinansieras. Fortfarande gäller att
kontrollmyndigheterna skall genom rådgivning, information och på annat sätt
underlätta för den enskilde företagaren att fullgöra sina skyldigheter enligt
lagstiftningen och denna del av verksamheten ingår inte i kontrollen och skall inte
heller finansieras med avgifter (12 § livsmedelslagen, 13 § lag om foder och
animaliska biprodukter).
Enligt propositionen skall principen om full kostnadstäckning till viss del vara
grundad på de lokala kostnaderna för kontrollen. Det avgiftssystem som föreslås i
propositionen innehåller två delar. Först skall kontrollmyndighetens specifika
timavgift fastställas i en taxa som kommunfullmäktige beslutar. Timtaxan skall
täcka kostnaderna för löner, utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor, och
andra tillhörande kostnader samt kostnader för provtagning och laboratorieanalyser. Timavgiften ligger till grund för den årliga kontrollavgiften, avgifter för
godkännande och registrering av livsmedelsanläggning samt avgifter för
extraordinär kontroll.
Därefter skall kontrollmyndigheten placera in verksamheterna i klasser baserat på
risk och erfarenhet (riskklassning). Ett företags årliga kontrollavgift baseras på det
antal kontrolltimmar som klassningen ger multiplicerat med timavgiften. Enligt
propositionen skall de nya avgifterna börja tillämpas den 1 januari 2007.
Kommunfullmäktige skall förutom att besluta om timavgift även besluta om vilket
klassningssystem kommunen skall tillämpa. Det kan vara antingen ett system som
kommunen själv utarbetat eller det som Livsmedelsverket tagit fram.
Livsmedelsverkets vägledning för klassning, som alltså inte är bindande för
kommunerna, är uppdelat i en riskmodul och en erfarenhetsmodul. Klassningen
skall ge en årlig kontrolltid som multipliceras med timavgiften vilket ger den
årliga kontrollavgiften.
Det är mycket viktigt att kommunfullmäktige fattar beslut om timavgift före den
1 januari 2007 så att taxan kan börja tillämpas vid årsskiftet och kontrollmyndigheten börja fatta beslut om klassning före den 1 januari 2007 för
existerande verksamheter. Retroaktiv tillämpning av kommunala taxor är ej
tillåtet.
För närvarande går inte att säga något om huruvida övergångsregler för att
möjliggöra ett senare ikraftträdande kommer att finnas med i de nya
avgiftsbestämmelserna.
Den 1 januari 2006 trädde ett antal EG-förordningar ikraft som är grunden i den
nya europeiska livsmedelslagstiftningen. Därefter har den 1 juli trätt ikraft en ny
livsmedelslag och en ny lag om foder och animaliska biprodukter som
kompletterar EG-förordningarna på området. EG-förordningarna kräver att varje
medlemsland skall ha en finansiering av foder- och livsmedelskontrollen som

innebär att tillräckliga finansiella resurser tillsätts. Varje medlemsland får välja
om finansieringen skall ske genom skatter och avgifter. Sverige har valt att
finansieringen skall ske genom avgifter.
Miljö- och byggnadsenheten anser att den risk- och erfarenhetsmodul som
Livsmedelsverket föreslår samt Jordbruksverkets vägledning beträffande
riskklassificering av foderanläggningar och beräkning av kontrollavgifter skall
ligga till grund för Miljö- och byggnadsenhetens taxa gällande livsmedels- och
foderkontroll.
Övrig taxa inom miljö- och byggnadsenheten för tillsyn enligt miljöbalken och
djurskyddslagen har ett motsvarande belopp på 700 kronor per timme för
kontrollen.
Informationen och förslaget är hämtat från en mall som Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige
att anta förslag till taxa enligt bilaga för kommunens offentliga kontroll av
livsmedel och foder och
att timtaxan (timavgiften) vid tillämpningen av taxan skall vara 700 kronor per
timme kontrolltid och
att kommunfullmäktige antar de föreslagna taxorna att gälla från och med
1 januari 2007 samt
att upphäva den tidigare enligt Livsmedelsverkets föreskrifter (2005:23)
fastställda taxan.
_________

Exp:
KH

§ 253

Kristina Henrikson
Blåbärsvägen 5
435 44 MÖLNLYCKE

Dnr 2006/524 214

Prövning av ändring av detaljplan för fastigheten Härmanö 2:128
För fastigheten gäller detaljplan fastställd den 11 februari 1981.
Sökt husplacering ligger inom område som är undantagen bebyggelse.
Ansökan avser en ändring av befintlig detaljplan för uppförande av bostadshus
Platsen har höga naturvärden och gränsar till Härmanö naturreservat. Den aktuella
platsen är dessutom svårtillgänglig då befintligt hus på fastigheten skärmar av
området.
Åtgärden strider mot gällande detaljplan enligt 8 kap 11 § Plan- och bygglagen.
Kommunen är inte beredd att medverka till en detaljplaneändring.
_________
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att på grund av ovanstående skäl är kommunen inte beredd att medverka till en
ändring av detaljplanen.
_________

Exp:
Mbe

§ 254

Dnr 2006/550 214

Ändring i detaljplan för KÄRINGÖN, vid Öviken
Detaljplaneändringen har varit utsänd för samråd under tiden 10 oktober till
2 november 2006. Inkomna yttranden föranleder ingen ändring av förslaget.
Ändringen i planen syftar till möjliggöra uppförandet av en hotell- och
restaurangbyggnad i enlighet med bygglovritning. Ändringen innebär bl a en
begränsning av byggnadens totalhöjd.
_________
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att antaga det den 21 september 2006 upprättade detaljplaneändringen.
_________

Exp:
Mbe

§ 255

Dnr 2005/215 214

Ändring av detaljplan för KÄRINGÖN 1:1, Sv 26c, 26d och 26e
För området gäller detaljplan, antagen av KF den 27 maj 1999, § 57.
Föreslagen detaljplan berör delvis allmänt naturområde i gällande detaljplan
Planen handlägges med normalt planförfarande (planprogram, samråd och
utställning).
Planprogram har varit utsänt för samråd under tiden 11 juni till 24 juli 2006.
74 st yttranden har inkommit som redovisas i en samrådsredogörelse.
Ändringen i planen syftar till att möjliggöra verksamhet för restaurang samt
utökning av förrådsbyggnader.
Planprogrammet omarbetas till en formell detaljplan med bestämmelser.
_________
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna detaljplaneförslag daterat i oktober 2006 för samråd enligt PBL 5:20.
_________

Exp:
Mbe

§ 256

Dnr 2006/178 214

Ändring i detaljplan för MOLLÖSUND, Lervikshamnen
(Antagen av KF 2002 06 27)
I den gällande planen har en del byggrätter för sjöbodar ej kunnat utnyttjats p g a
berggrundens topografi.
Ändringen i planen syftar till att anpassa detaljplanen och därmed också
byggrätterna till hamnens nuvarande utformning.
_________
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att godkänna ändring i detaljplan, daterad 25 oktober 2006, för samråd enligt
Plan- och bygglagen 5 kap 28 § (enkelt planförfarande).
_________

Nämnden har dessutom behandlat 1 miljöärende, 9 förhandsbesked,
5 bygglovärenden samt 2 övriga ärenden.

