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Plats och tid

Centrumhuset, Henån, rum 1, kl. 08:15-12:30, 13:00-14:00

Beslutande

Kerstin Gadde
Lars Edström
Els-Marie Ragnar
Bo Andersson, ej § 234
Birthe Hellman

Övriga deltagande

Se sidan 2

Utses att justera

Bo Andersson

Justeringens
plats och tid

Miljö- och byggnadsnämndens expedition, Henån, tisdag 2011-09-20
kl. 15:00.

Sekreterare

……………………………………..
Mariethe Bergman

Ordförande

……………………………………..
Els-Marie Ragnar

Justerare

………………………………
Bo Andersson, ej § 234

Paragraf 210-237

……………………………….
Birthe Hellman § 234

BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Miljö- och byggnadsnämnden

Sammanträdesdatum

2011-09-15

Datum för anslags
uppsättande

§§ 213, 234 2011-09-16 Datum för anslags
2011-09-21
nedtagande

Förvaringsplats
För protokollet

Miljö- och byggnadsnämndens exp, Henån

…………………………………….
Mariethe Bergman

§§ 213, 234 2011-10-06
2011-10-12
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2011-09-15

Mariethe Bergman, sekreterare
Arne Hultgren, miljö- och byggchef
Andreas Höglind, miljö- och hälsoskyddsinspektör § 218
Åsa Johansson, bygglovarkitekt §§ 219, 234
Kerstin Eliasson, bygglovarkitekt §§ 220-222
Cecilia Segerstedt, bygglovarkitekt §§ 223-233
Daniel Holdenmark, plan- och exploateringschef § 230
_________
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MBN/2011:28
§ 210
Fastställande av dagordning
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att fastställa dagordningen med följande ändringar och tillägg:

Tillägg:
Punkt 8 b

Strandskyddsdispens för Tångeholme

2010:1515

Punkt 12 b

Bygglov enbostadshus Röra-Äng 1:81

2011:669

Punkt 13 b

Strandskyddsdispens Djurnäs 1:2

2011:1289

Punkt 25 b

Debitering av kaffebeställning till nämndens möten 2011:1327

Utgår:
Punkt 4
_________

Kartunderlag för situationsplan

2011:838
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Exp:
Kommunstyrelsen
Ekonomienheten
MBN/2011:641
§ 211
Kompletterande ekonomisk redovisning till delårsrapport för 2011,
prognos 2, för miljö- och byggnadsnämndens verksamhet
Miljö- och Byggchefen redovisar genom föredragning det kompletterande underlaget
till delårsrapporten, prognos 2, inom Miljö- och byggnadsnämndens ekonomiska
ansvarsområde.
Den ekonomiska redovisningen omfattar perioden 1 januari 2011 till utgången av
augusti 2011.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att notera informationen samt lägga resultatet till handlingarna.
_________
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Exp:
Kommunfullmäktige
MBN/2011:1264
§ 212
Ändrad taxa från 2012 för prövning och kontroll inom livsmedelstillsynen
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 extra offentlig 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)).
Orust kommun antog 2010 taxa för prövning och kontroll inom livsmedels- och
foderområdena. Taxan gäller från 2010-05-01. Livsmedelstaxan får ändras utifrån
utveckling av konsumentprisindex. Nuvarande taxan för livsmedelskontroll är
fastställd av kommunfullmäktige 2010-04-29, § 46, OKFS 2.2.6.
Den 1 december 2009 ändrades i föreskriften om livsmedelshygien
(LIVSFS 2005:20), vilket bl.a. innebär att endast anläggningar som berörs av EG
förordningen 853/2004 ska godkännas. Alla andra anläggningar ska registreras.
Den 1 januari 2010 ändrades i avgiftsförordningen (SFS 2006:1166), vilket för
registreringspliktiga anläggningar innebär att årlig avgift ska betalas från och med det
kalenderår som verksamheten påbörjas.
Regler om avgiftsfinansiering finns i förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig
kontroll av livsmedel. I den fastslås att offentlig kontroll skall finansieras genom
avgifter som livsmedelsföretagen betalar.
Nämnda avgiftsregler har sin utgångspunkt i artikel 27 i kontrollförordningen som
handlar om avgifter. Där sägs bl.a. att avgifter får tas ut för att täcka kostnaderna för
offentlig kontroll, men avgifterna får inte vara högre än myndighetens kostnader.
Principen är att hela kontrollen ska finansieras genom avgifter. Övriga
tillsynsuppgifter och eventuellt annat ska, om kontrollmyndigheten väljer att ha
sådana uppgifter, finansieras med anslag.
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Livsmedelsverket har 2011-07-15 utarbetat en vägledning för
kontrollmyndigheternas planering av offentlig livsmedelskontroll.
Årlig kontrollavgift
Enligt 3 § avgiftsförordningen är de lokala kontrollmyndigheterna skyldiga att ta ut
en årlig avgift som täcker kostnaderna för den offentliga kontrollen. Myndigheterna
ska beräkna avgiften så att livsmedelskontrollen har tillräckliga finansiella resurser.
Denna princip har sitt ursprung i artikel 26 i förordning (EG) nr 882/ 2004.
Avgiftsförordningen slår fast att kontrollen ska finansieras via avgifter. De lokala
kontrollmyndigheterna får alltså inte finansiera kontrollen med andra medel än
avgifter. Avgiften ska fastställas av nämnden på grundval av en taxa som
kommunfullmäktige bestämmer.
Alla livsmedelsföretagare ska enligt 4 § i avgiftsförordningen betala en årlig
kontrollavgift för den verksamhet som är föremål för offentlig kontroll. Den årliga
kontrollavgiften kan beräknas genom att man multiplicerar den totala tilldelade
kontrolltiden med den av fullmäktige beslutade timtaxan. Det ger den årliga
kontrollavgiften. Avgiften är då baserad på en riskbedömning genom klassning och
ska vara kostnadstäckande.
Timtaxa
Taxan ska beslutas av kommunfullmäktige och beräknas så att principen om tillräckliga finansiella resurser för kontrollen beaktas. Enligt bilaga VI i förordning
(EG) nr 882/2004 ska följande kriterier ligga till grund för beräkning av avgifter:
• Löner till den personal som medverkar i offentlig kontroll. Medverkande personal
inkluderar även administrativ personal, chefer och politiker (i de delar som avser
livsmedelskontroll)
• Kostnader för den personal som medverkar vid offentlig kontroll, inklusive
kostnader för utrymmen, verktyg, utrustning, utbildning, resor och andra tillhörande
kostnader
• Kostnader för provtagning och laboratorieanalyser
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har i maj 2011 tagit fram en
beräkningsmodul för ett lokalt underlag för kommunal timtaxa. Timtaxan beräknas
som 2 separata taxor varav en för offentlig kontroll (normal kontroll) och en taxa för
extra offentlig kontroll.
Extra offentlig kontroll är den kontroll som utförs efter att bristande efterlevnad har
påvisats i den normala kontrollen. Extra offentlig kontroll kan även vara den kontroll
som utförs med anledning av befogade klagomål och liknande.
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De föreslagna timtaxorna är beräknade utifrån nuvarande lokala kontrollkostnader i
Orust kommun och enligt SKL-modulen. Taxan för offentlig kontroll utgör 960 kr
och 700 kr för extra offentlig kontroll. Riskklassningen av samtliga livsmedelsföretag
måste utföras under hösten för att kunna gälla från och med 1 januari 2012.
Miljö- och Byggnadsförvaltningen har jämfört taxorna inom SOLTAK-kommunerna.
De föreslagna taxorna avviker inte nämnvärt mellan kommunerna. Timtaxans
beräkning utgår från kommunernas lokala kostnader och det är därför inte möjligt att
beräkna en gemensam taxa inom SOLTAK-området.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till ändrad livsmedelstaxa för prövning
och kontroll för livsmedelstillsynen och
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2012 samt
att beslutet med stöd av 33 § livsmedelslagen skall gälla omedelbart även om det
överklagas.
_________
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Dessutom behandlade miljö- och byggnadsnämnden 6 miljöärenden, 1 yttrande
över plantillstånd, 2 förhandsbesked, 11 bygglov och 4 övriga ärenden.
_________
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