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§ 88

Dnr MBN/2010:139

Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:
Utgår
Punkt 15
Punkt 19

Tillägg
Punkt 12 b

Prövning av ansökan om bygglov för tillbyggnad av hotell/
konferensanläggning (etapp II) på fastigheten Käringön 1:228
Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus på
fastigheten Mollösund 5:430

Prövning av ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av
enbostadshus och garage på fastigheten Långelanda-Bö 1:2

Punkt 22 b

Prövning av ansökan om tillbyggnad av förråd samt ändrat användningssätt till fritidshus på fastigheten Lyr-Röd 1:18

Punkt 22 c

Prövning av ansökan om ändring av beviljat bygglov på fastigheten
Mollösund 5:396

Punkt 22 d

Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av garage/förråd
på fastigheten Svanesund 3:271

Punkt 22 e

Prövning av ansökan om bygglov för tillfällig åtgärd för nybyggnad av
förrådsbyggnad på fastigheten Härmanö 2:197

Punkt 22 f

Prövning av ansökan om bygglov för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Flatö 3:72

Punkt 24 b

Kurser och konferenser
_________
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Exp:
Kommunstyrelsen

§ 89

Dnr MBN/2010:182

Yttrande över förslag till ny nämnds- och förvaltningsorganisation för Orust
kommun
Organisationsberedningen har tagit fram förslag till ny nämnds- och
förvaltningsorganisation för Orust kommun daterat den 16 december 2009.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 27 januari 2010 att uppdra åt
kommunchefen att arbeta vidare med förslaget och sammanställa underlag för
yttrande från nämnderna.
Kommunchefens PM från den 28 januari 2010 föreligger.
Miljö- och byggnadsnämnden har beretts tillfälle att inkomma med yttrande över
organisationsberedningens förslag.
Miljö- och byggnadsnämnden har ingen erinran gällande förslaget till ny
nämndsorganisation.
Miljö- och byggnadsnämnden har för närvarande inte heller någon erinran mot
förslaget till ny förvaltningsorganisation då man hyser stort förtroende för den av
kommunchefen ledda processen inom tjänstemannaorganisationen.
Nämnden bereder miljöchefen och stadsarkitekten, som sakkunniga inom nämndens
arbetsområden miljö, plan och bygg, tillfälle att för nämndens räkning avlämna
synpunkter på förvaltningsorganisationsförslagets (nedan kallat ”förslaget”)
konsekvenser för respektive verksamhetsområde.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta miljö- och byggnadsenhetens PM 2010-03-22 som eget yttrande till
Kommunstyrelsen samt
att antal ledamöter bör vara sju + sju.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_________
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Exp:
Kommunfullmäktige

§ 90

Dnr MBN/2009:1454

Ändrad taxa för prövning och kontroll inom livsmedelstillsynen
Orust kommun antog 2006 taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och
foderområdena. fastställd av kommunfullmäktige 2006-12-14, § 90 med revidering
Kf 2007-06-28, § 57. Taxan får ändras utifrån utveckling av konsumentprisindex.
Sedan dess har lagändringar skett som medför att en ny taxa behöver tas fram inom
livsmedelstillsynen.
1. I samband med att länsstyrelserna tog över djurskyddstillsynen
2. 2009-01-01 övertog de även kontrollen av foder och primärproducenter.
3. Den 1 december 2009 träder ändringar i föreskriften om livsmedelshygien
(LIVSFS 2005:20) i kraft, vilket bl.a. innebär att endast anläggningar som
berörs av EG förordningen 853/2004 ska godkännas. Alla andra
anläggningar ska registreras.
4. Den 1 januari 2010 träder ändringar i avgiftsförordningen (SFS 2006:1166) i
kraft, vilket för registreringspliktiga anläggningar innebär att årlig avgift ska
betalas från och med det kalenderår som verksamheten påbörjas.
Sveriges kommuner och Landsting (SKL) har i cirkulär 09:53 lämnat ett underlag för
utformning av taxa för offentlig kontroll av livsmedel. Detta underlag har använts vid
revidering med förslag till ny livsmedelstaxa för Orust kommun.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2009-12-10, § 333 att överlämna förslag till
reviderad livsmedelstaxa till kommunfullmäktige för fastställelse samt att taxan skulle
kunna gälla från
1 mars 2010.
Kommunstyrelsen beslutade 2010-03-10, § 32, att återremittera ärendet för tydligare
information om vad som avser timavgift och indexuppräkning.
Grunden för finansiering av tillsynen ges via förordningen(SFS 2006:1166) om
avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och artiklarna 26-29 i förordningen (EG
882/2004) om offentlig kontroll för att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av
foder och livsmedelslagstiftningen samt bestämmelser om djurhälsa och djurskydd.
EG förordningen 882/2004 anger de grundläggande kraven på hur avgiftssystemet
ska vara utformat och vilka kostnader som får finansieras med avgifter. Systemet
skall ge full avgiftsfinansiering av den offentliga kontrollen. Avgiftsförordningen
(2006:1166) gäller för avgifter som ska betalas för kommunernas kostnader för
offentlig kontroll, prövning och registrering enligt livsmedelslagen (2006:804), de
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föreskrifter som meddelats med stöd av lagen samt de EG bestämmelser som
kompletteras av lagen. Bestämmelserna innefattar en skyldighet för kommunen att ta
ut en årlig avgift för att täcka kommunens kostnader för kontroll. Avgift ska även
betalas av verksamhetsutövaren för eventuell extra offentlig kontroll vid bristande
lagefterlevnad.
Syftet med livsmedelstaxan är att den svenska regeringen har beslutat att den
offentliga kontrollen till fullo ska bekostas av avgifter. Kommunerna åläggs samtidigt
en skyldighet att ta ut avgifter för den kommunala livsmedelskontrollen. De avgifter
som kontrollmyndigheterna skall ta ut är dels årlig kontrollavgift för
livsmedelskontrollen dels avgifter för extraordinär kontroll och dels avgifter för
godkännande och registrering av livsmedelsanläggningar.
Däremot innebär principen om full kostnadstäckning inte att all verksamhet som
kontrollmyndigheten utför ska avgiftsfinansieras. Fortfarande gäller att
kontrollmyndigheterna genom rådgivning, information och på annat sätt skall
underlätta för den enskilde företagaren att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt
lagstiftningen genom att denna del av verksamheten inte ingår i kontrollen och skall
inte heller finansieras med avgifter (12 § livsmedelslagen (2006:804).
De lagändringar som skett motiverar en revidering av livsmedelstaxan. De ändringar
som gjorts i taxan är framförallt att det ansvar som tidigare berörde kommunernas
foderkontroll och kontroll av animaliska biprodukter har tagits bort, att en årlig
kontrollavgift skall tas ut från och med det år som en registreringspliktig verksamhet
påbörjas samt villkor för uttag av årliga avgifter vid omklassning av en anläggning.
Förändringarna påverkar därmed inte de tidigare registrerade
livsmedelsanläggningarna.
Miljö- och byggnadsnämnden skall årligen enligt Livsmedelstaxans 4 § besluta om en
timavgift. Timavgiften får för varje kalenderår ändras genom en uppräkning som
utgår från förändring av konsumentprisindex. Under 2009 var detta index för
ovanligheten negativt varför timavgiften 760 kr kvarstår oförändrad under 2010.
Timavgiftens storlek motsvarar av enhetliga skäl den som också uttas för tillsynen
enligt miljöbalken (indexreglerad taxa).
Livsmedelstaxan som tillämpades utifrån den äldre lagstiftningen och gällde fram till
årsskiftet 2009/2010, innebar att en avgift uttogs för en godkännandeprövning, dock
att den årliga tillsynsavgiften debiterades först under det påföljande verksamhetsåret.
Den nu föreslagna livsmedelstaxan utgår från ändrad lagstiftning som innebär att
den tidigare godkännandeprövningen ersatts av en obligatorisk registrering samt att
en årlig kontrollavgift tas ut under samma år.
Skillnaden i avgiftsuttaget innebär endast för nyprövade livsmedelsanläggningar att
det tillkommer en timavgift för registreringen motsvarande 760 kr. Samtidigt ställs
ett utökat krav på myndigheten att registreringen kan utföras inom 10 dagar. Den
nya taxan innebär därmed en högst marginell ändring av själva avgiftsuttaget
gentemot livsmedelsföretagen som enbart motiveras av ändring i lagstiftningens
grundläggande krav.
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Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till ändrad taxa för prövning och
kontroll för livsmedelstillsynen,
att taxan ska gälla från och med 1 juni 2010 samt
att beslutet med stöd av 33 § livsmedelslagen skall gälla omedelbart även om det
överklagas.
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_________
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Dnr MBN/2010:275

Information om den offentliga livsmedelskontrollen i Orust kommun
Livsmedelsinspektör Åsa Ask lämnar en föredragning av informationen.
Den offentliga livsmedelskontrollen är avgiftsfinansierad genom att objekten betalar
en årlig kontrollavgift utifrån den riskklass de tilldelas utifrån en modell som
livsmedelsverket och SKL tagit fram. Tillsyn sker utifrån objektets tilldelade
kontrolltid. Tillsynen prioriteras utifrån riskklass samt tidigare erfarenhet av objektet.
Syftet med kontrollen är att genom offentlig kontroll verifiera företagens efterlevnad
av livsmedelslagstiftningen så att man serverar säker mat som går att spåra och där
konsumenten inte vilseleds.
Under 2009 fick 83 % av objekten i Orust Kommun minst ett kontrollbesök. Totalt
genomfördes 216 tillsynsbesök under 2009 vilket motsvarar 1.75 besök per
anläggning. 2008 gjorde livsmedelsverket en sammanställning av alla Sveriges
kommuners rapporterade uppgifter för att prioritera kommuner inför
kommunrevisioner. Orust omdöme blev tillfredsställande vilket innebär att
kontrollen bedöms fungera tillfredställande . Orust kommun redovisar årligen
uppgifter om utförd kontroll till livsmedelsverket. För år 2010 kommer denna att bli
mer omfattande och livsmedelsverket har ställt krav på att rapporteringen ska ske
digitalt direkt från ärendehanteringssystemet.
Orust kommun är även representerade i länets PIK grupp (projektinriktad kontroll)
vilken är sammansatt av 2 representanter från varje region(Göteborgsområdet,
Fyrbodal, Sjuhärad, Skaraborg samt länsstyrelsen). Orust kommun har årligen
deltagit i livsmedelsverkets riksprojekt och länets PIK projekt.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar:
att notera informationen samt lägga densamma till handlingarna.
_________
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Dessutom har nämnden behandlat 2 planärenden, 2 miljöärenden, 5 förhandsbesked,
13 bygglov samt 3 övriga ärenden.
________

