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Plats och tid

Älvkullen
Onsdagen den 13 oktober 2021 kl 14:00

Kallade ledamöter

Camilla Kampf (M), Ordförande
Martin Olsson (C), 1:e vice ordförande
Lena Larsson (S), 2:e vice ordförande
Daniel Ell (M)
Fredrik Johansson (L)
Klas von Seth (MP)
Lars Johansson (V)
Lars Andersson (SD)
Eskil Öhrn (SD)

För kännedom

Tom Ström (M)
Rolf Svensson (C)
Mattias Svensson (L)
Martin Ekstrand (KD)
Göran Dahlgren (S)
Olof Sahlström (MP)
Kristina Toft (V)
Rolf Streijffert (SD)
Jack Ljungberg (SD)

Övriga kallade

Agneta Johansson, nämndsekreterare/systemadministratör
Andreas Pallnéus, bygglovshandläggare
Gunilla Dencker Skog, kanslichef/miljöchef
Jesper Sundbärg, enhetschef
John Lepic, bygglovsarkitekt
Mette Dymling, plan- och bygglovsarkitekt
Natasa Curic, miljösamordnare
Rolf Carlsson, samhällsbyggnadschef

Föredragningslista
Ärende/Föredragande
1

Upprop
Ordförande Camilla Kampf (M), Agneta Johansson

2

Fastställande av föredragningslistan
Ordförande Camilla Kampf (M)

Tid

Dnr
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Ärende/Föredragande

Tid

Dnr

Ca kl.
14:05

MBN 2021/66

3

Anmälan av jäv

4

Val av justerare och bestämmande av dag och tid för
protokollets justering
Ordförande Camilla Kampf (M)

5

Bygglov för särskilt boende 56 lägenheter, Åkersberg 1:95
John Lepic

6

Bygglov för pumpstation, Tigern 24
John Lepic

7

Bygglov för pumpstation, Tjuvaröd 1:6
Andreas Pallnéus

Ca kl.
14:25

MBN 2021/67

8

Information om ny utformning på byggnader och lastning
inom området, Ekeröd 6:11
Mette Dymling

Ca kl.
14:35

MBN 2021/68

9

Information om otillåtet upplag och överklagat avslag på
marklov
John Lepic

MBN 2021/43

10

Föreläggande om åtgärder avseende avfallshantering
Gunilla Dencker Skog

MBN 2021/64

11

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m. fl.
områden inom Höörs kommun
Natasa Curic, Gunilla Dencker Skog

MBN 2020/115

12

Information om utökat vattenskyddsområde i Tjörnarp
Gunilla Dencker Skog

13

Delårsredovisning 2021
Gunilla Dencker Skog, Rolf Carlsson

MBN 2021/69

14

Redovisning av beslut tagna med stöd av delegering

MBN 2021/2

15

Anmälningar

MBN 2021/3

MBN 2021/65

FÖREDRAGNINGSLISTA
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1

Upprop

Ärendebeskrivning
Efter upprop enligt förteckning av ledamöter och ersättare konstateras att samtliga
beslutande ledamöter är närvarande.
_____
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2

Fastställande av föredragningslistan

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Föredragningslistan fastställs.
_____
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3

Anmälan av jäv

Ärendebeskrivning
Xxxx anmäler jäv på § XX/ Ordföranden konstaterar att ingen ledamot eller ersättare
anmäler jäv.

Av regeringsformen (RF) framgår det att myndigheterna i sin verksamhet ska beakta allas
likhet inför lagen samt iaktta saklighet och opartiskhet. Man får som ledamot, ersättare
eller tjänsteman inte låta sig påverkas genom att ta hänsyn till det som är ovidkommande.
Det är i första hand den jävige själv (ledamot/ersättare/tjänsteman) som ska anmäla jäv.
Men nämnden kan på förslag från ordföranden eller någon ledamot avgöra frågan om jäv
genom majoritetsbeslut. En nämnd får handlägga ärenden endast om fler än hälften av
ledamöterna är närvarande. Om nämnden inte har tillräckligt med ledamöter för att vara
beslutsför så får den som jävet gäller delta i beslutet. Ett beslut om jäv får överklagas
endast i samband med överklagande av det beslut genom vilket nämnden avgör ärendet.

Det finns olika slags jävssituationer som kan uppstå.
Kommunallag (2017:725)
6 kap 28 §
En förtroendevald är jävig, om
1. saken angår honom eller henne själv eller hans eller hennes make, sambo,
förälder, barn eller syskon eller någon annan närstående eller om ärendets
utgång kan väntas medföra synnerlig nytta eller skada för den
förtroendevalde själv eller någon närstående, (Sakägarjäv, Intressejäv)
2. han eller hon eller någon närstående är ställföreträdare för den som saken
angår eller för någon som kan vänta synnerlig nytta eller skada av ärendets
utgång, (Ställföreträdarjäv t.ex. förvaltare eller god man, firmatecknare)
3. ärendet rör tillsyn över sådan kommunal verksamhet som han eller hon
själv är knuten till, (Tillsynsjäv, drift och tillsyn får inte hanteras av samma personer)
4. han eller hon har fört talan som ombud eller mot ersättning biträtt någon i
saken, eller (Ombudsjäv)
5. det i övrigt finns någon särskild omständighet som är ägnad att rubba
förtroendet för hans eller hennes opartiskhet i ärendet. (Delikatessjäv t.ex.
beroendeförhållande till någon som direkt berörs av ärendet exempelvis
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anställningskontrakt, starkt ideellt engagemang, ledamot i bolagsstyrelse vid beslut
i egna myndighetsärenden, vänskap, ovänskap etc.)

_____
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4

Val av justerare och bestämmande av dag
och tid för protokollets justering

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
1. Klas von Seth (MP) utses att justera dagens protokoll.
2. Dagens protokoll justeras på kommunhuset, kanslienheten onsdagen den 20 oktober
kl. 09:00.

Ärendebeskrivning
Vid förhinder ska den föreslagna justeraren själv finna ersättare, i första hand inom det
egna partiet och i andra hand inom partiets ”blockkonstellation”. I sista hand ska den
föreslagne justeraren med förhinder vända sig till kommunkansliet.

_____
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Dnr MBN 2021/66

5

Bygglov för särskilt boende 56
lägenheter, Åkersberg 1:95

Publiceras inte

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Ärendebeskrivning
Dnr BL-2021-249 i EDP Vision
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Sida
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Dnr MBN 2021/65

6

Bygglov för pumpstation, Tigern 24

Publiceras inte

Ärendebeskrivning
Dnr BL-2021-248 EDP Vision

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Dnr MBN 2021/67

7

Bygglov för pumpstation, Tjuvaröd 1:6

Publiceras inte

Ärendebeskrivning
Dnr BL-2021-247 EDP Vision

FÖREDRAGNINGSLISTA
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Dnr MBN 2021/68

8

Information om ny utformning på
byggnader och lastning inom området,
Ekeröd 6:11

Publiceras inte

Ärendebeskrivning
Dnr BL-2021-147 EDP Vision

_____
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Dnr MBN 2021/43

9

Information om otillåtet upplag och
överklagat avslag på marklov

Publiceras inte

Ärendebeskrivning
Dnr BL 2020-16, Dnr 2019-0236 EDP Vision

_____
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Dnr MBN 2021/64

10

Föreläggande om åtgärder avseende
avfallshantering

Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift
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Dnr MBN 2020/115

11

Taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken m. fl. områden inom Höörs
kommun

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:

1. Miljöenhetens förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m. fl. områden
inom Höörs kommun antas och börjar att gälla 2022-01-01.

2. Timtaxan höjs till 1 017 kronor enligt kommunens kostnadsutveckling från och med
2022-01-01.

3. Tillstånds- och tillsynsnämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att från och med
2022-01-01 besluta om indexuppräkning av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
m. fl. områden inom Höörs kommun enligt Prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Indexuppräknad taxa anmäls till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

4. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m. inom Höör kommun som antogs av
kommunfullmäktige 2019-03-27, § 37, KSF 2018/516 upphör att gälla 2022-01-01.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för kommunala
myndighetskostnader för prövning och tillsyn inom Tillstånds- och tillsynsnämndens olika
verksamhetsområden (taxor). Tillstånds- och tillsynsnämnden fattar beslut om förslag till
taxor och taxerevideringar som sedan underställs kommunfullmäktiges prövning.
Lagstiftningen och regelverket för flera av tillsynsområdena har ändrats och reviderats i
den nya förslagna taxan. Denna taxan omfattar alla de områden som ingår under
miljöenhetens delegation.

Vi avvaktar SKRs underlag för efterhandsdebitering och kommer revidera taxan enligt de
nya underlagen år 2023/2024.
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Ärendebeskrivning
Tillstånds- och tillsynsnämnden har den 3 februari 2021 återremitterat förslag till taxa till
miljöenheten för att ta fram ett modifierat förslag till taxa som uppfyllde att fast årsavgift
ska ges till de verksamheter som har ett behov av årlig tillsynsbehov. Övriga
verksamheter ska en timavgift. Nämnden önskade även ett underlag där tillsynstiden och
avgiften kan minskas om verksamhetsutövaren uppfyller miljölagstiftningens krav och har
ett fungerande egenkontroll.

Miljöenheten har tagit till sig nämndens förslag och upprättat en behovsanpassad taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken m. fl. områden som ska gälla för Tillstånds- och
tillsynsnämnden. Tidigare beslut baserades av en risk- och erfarenhetsbaserad taxa,
detta beslut baseras på en behovsanpassad taxa.

För Höörs kommuns del gäller följande taxebestämmelser inom respektive område:
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m.Taxa för prövning och tillsyn enligt
livsmedels- och foderlagstiftningenTaxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagenTaxa enligt lagen om sprängämnesprekursorerTaxebestämmelser
avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel samt tobak

En behovsbaserad taxa kommer göra det möjligt för kommunen att prioritera tillsyn där
behovet är som störst och redogöra tydligare inom vilken tillsynsintervall verksamheterna
faller inom. De som har en längre tillsynsintervall kommer ha tillsyn enligt planering och ej
betala fast årlig avgift utan endast betala för de året de får tillsyn. Detta med förutsättning
att det inte finns ett beslut om försiktighetsmått enligt lagstiftning. Övrig tillsynstid baseras
på tid som finns i taxebilagorna eller timavgift efter behov.

Den reviderade taxan innehåller taxebestämmelser samt fem (5) bilagor vilket innehåller
följande:

Taxebilaga 1 - Avgift för prövning, anmälan, ansökan samt tillsyn
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. Anger
vilken avgift som ska debiteras för handläggning av anmälningar, prövningar av ansökan
och vid tillsyn av verksamheter. Taxebilaga 1 omfattar alla verksamhetsområden
nämnden har ansvaret.

Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift - förskottsbetalning (styrd tillsyn)
Verksamheter som är inklassade att betala en fast årlig avgift och behov av
återkommande tillsyn minst varje år eller vartannat år. Gäller miljöfarliga verksamheter
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och hälsoskydd.

Taxebilaga 3 - Fasta timavgifter enligt tillsynsbehov (efterskottsbetalning)
Verksamheter som inte är inklassade för årlig avgift men har en aktivitet som är
anmälningspliktig enligt miljöbalken eller faller inom den behovsstyrda tillsynen. Dessa
verksamheter kontrolleras enligt en tillsynsintervall eller händelse, d.v.s. behovsstyrd
tillsyn och händelsestyrd tillsyn. Fasta timavgifter är framtagna efter behov. Handläggaren
kan ta ut timavgift om tillsynsbehovet kräver det, men i första hand ska fasta avgifter
enligt schablon tas. Gäller miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd.

Taxebilaga 4 - Sporadisk tillsynsbehov, timavgifter (efterskottsbetalning)
Verksamheter som bedöms ha ett sporadiskt tillsynsbehov och som betalar en avgift efter
genomfört tillsyn. Behovet av tillsyn som är sporadiskt (mindre behov än vart tredje år
eller tillsyn vid behov). Oftast faller dessa verksamheter inom projekt eller miljöenhetens
bedömning efter behov inom kommunen. Gäller miljöfarliga verksamheter och
hälsoskydd.

Taxebilaga 5 - Bedömning och premiering vid tillsyn
Faktorer och bedömningsgrunder som används vid ändrad tillsynstid. Bedömning ligger
därefter till grund för beslut om eventuellt tillkommande extra tillsynstid och avgifter utöver
den fasta årliga avgiften eller eventuell premiering baserat på goda förutsättningar om
lagstiftningen följs. Tillsynstiden och avgiften ska gälla för de verksamhetsåret
avgiftsbeslutet tas och tills ett nytt beslut om inklassning fattas. Gäller miljöfarliga
verksamheter och hälsoskydd.

Förslag till beslutsmotivering
En ny timtaxa tas fram med anledning av ändringar i timavgiften enligt prisindex för
kommunal verksamhet vilket innebär en förändring från 995 kr/timme till 1017 kr/timme.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är september månad 2021 och utgår ifrån Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet baseras på kommunernas
kostnadsutveckling. PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Höjningen av
timtaxa för år 2022 är 2,2 %.

Taxan är till för att uppnå en kostnadstäckningsgrad på cirka 70-75 % mellan de fyra
kategorierna: Styrd tillsyn, Behovsbaserat tillsyn, Händelsestyrt tillsyn och
Skattefinansierat tillsyn. Tillsyn ska inte bekostas av skattefinansieringen.

Enligt 7 § i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ska tillsynsmyndigheten
ha tillräckligt med resurser och kompetens för att ha möjlighet att bedriva en tillsyn med
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hög kvalitet, därför är det viktigt att kommunen använder sig av möjligheten till
avgiftsuttaget. Nämnden är ansvarig för att det ska finnas tillräckligt med resurser för att
fullgöra tillsynsansvaret.

Taxan ska även vara en utgångspunkt för en mer effektiv och likformig tillsyn.

Höjning av taxan baseras på kommunens kostnadsutveckling som kommer ge en god
kostnadstäckning för de verksamhetsområde där nämnden har tillsynsansvaret.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse MBN 2020_115 - Taxa för miljöenheten enligt miljöbalken m.fl
områden Höörs kommun 2021-10-01. docx.docx.pdf
2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljobalken m.m. antagen 2019-03-27.pdf
3. Taxa för miljöenheten enligt miljöbalken m.fl områden Höörs kommun (NY) 2021-1001.docx
4. Taxebilaga 1 - Avgift för prövning, anmälan, ansökan samt tillsyn.docx
5. Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift - förskottsbetalning (styrd tillsyn).docx
6. Taxebilaga 3 - Fasta timavgifter enligt tillsynsbehov (efterskottsbetalning). docx.docx
7. Taxebilaga 4 - Sporadisk tillsynsbehov, timavgifter (efterskottsbetalning).docx
8. Taxebilaga 5 - Bedömning och premiering vid tillsyn rev 2021-10-01.docx
Beslut med beslutsunderlag ska skickas till:
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för åtgärd.
_____
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12

Information om utökat
vattenskyddsområde i Tjörnarp

Dnr MBN 2021/70

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
Miljöchef informerar om utökat vattenskyddsområde i Tjörnarp.
_____
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Dnr MBN 2021/69

13

Delårsredovisning 2021

Förslag till beslut
Tillstånd- och tillsynsnämnden beslutar:
Delårsredovisningen 2021 godkänns.

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen redovisar efter augusti ett överskott på 16,7 mnkr. Prognosen för året
är ett överskott på 11,6 mnkr.
Verksamheten för miljö- och hälsoskydd redovisar ett underskott till och med augusti på
0,9 mnkr som beräknas öka till 1,3 mnkr när året är slut. Anledningen till underskottet är
lägre intäkter för miljötillsyn än budgeterat. Verksamheten är inte ikapp med
tillsynsärenden och kan inte fakturera enligt budgeterat.
Kommunstyrelsen beräknar hålla den tilldelade budgetramen och inga åtgärder vidtas.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse delårsredovisning 2021.docx.pdf
2. KS Delårsrapport 2021.pdf
_____
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Dnr MBN 2021/2

14

Redovisning av beslut tagna med stöd av
delegering

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Redovisningen av beslut tagna i augusti och september med stöd av delegering läggs till
handlingarna.

Ärendebeskrivning
Nämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt den
delegeringsordning som nämnden antagit. Dessa beslut ska redovisas till nämnden.
Redovisningen innebär inte att nämnden kan ompröva eller fastställa besluten. Däremot
står det nämnden fritt att återkalla delegeringen. Vid dagens sammanträde redovisas
följande:

1. Delegationsrapport augusti-september 2021.pdf.pdf, miljö-, bygg- och
bostadsanpassningsbeslut tagna med stöd av delegering augusti-september 2021.
Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift.
2. BL-2021-147 76 […] Publiceras inte på grund av skyddande av personuppgift.

_____

FÖREDRAGNINGSLISTA
Datum

Sida

2021-10-07

33 (33)

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Dnr MBN 2021/3

15

Anmälningar

Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:
Anmälningar läggs till handlingarna.

Ärendebeskrivning
1. Kommunfullmäktige 2021-09-01 (2021-09-01 KF §93).doc.pdf, Avsägelser och
fyllnadsval av förtroendevalda 2018-2022, KSF 2018/452.

_____

