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BMN § 104 
 
Föredragande/besvarande på frågor inför beslut 
 
Under dagen har föredragning och besvarande av frågor hållits under paragra-
ferna: 
 
§§ 105-107 – Miljöinspektör Jenny Fröjd 
§ 108 – Miljöinspektör Alexandra Forssén 
§ 109 – Miljöinspektör Gun Skarin 
§ 110 – Byggnadsinspektör Mikael Elo 
§ 112 – Miljöinspektör Ioana Löfgren 
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BMN § 105 
 
Föreläggande enligt miljöbalken, Bulten Hallstahammar, Hallsta 3:7 
Dnr 549/22 
 
Bulten Hallstahammar AB bytte ungefär år 2012 ut en kortkedjig halogenerad 
olja till en ersättningsolja som inte var halogenerad. Den halogenerade oljan 
användes inom tillverkningen av rostfri skruv. En del av flera processer inom 
verksamheten. Under tillståndsprocessen inför det nya tillståndet som erhölls 
2014 diskuterades enligt uppgift frågan och verksamheten kom fram till att 
villkoret för halogenerad olja behövde finnas med i tillståndet eftersom 
halogenerad olja fortfarande kan behövas vid tillverkning av vissa rostfria 
skruvar. I verksamhetens tillstånd (daterat 2014-11-18 Dnr: 551-5406-2013) 
villkor 5 framgår följande: ”Förbrukningen av halogenerad olja får maximalt 
uppgå till 500 liter per år. Halogenerad olja ska hanteras så att den inte kommer 
i kontakt med annat processvatten. Tvättvatten innehållande halogenerad olja 
ska tas om hand av extern godkänd mottagare för kvittblivning eller på annat 
sätt som godkänts av tillsynsmyndigheten, exempelvis genom indunstning.” 
Vid tillsyn den 1 juni 2022 framkom uppgifter om att den olja som använts som 
ersättningsolja för tillverkning av rostfri skruv sedan 2012 var klorerad 
(halogenerad). Ersättningsoljan (Iloform BWN 205) är dock en långkedjig 
halogenerad olja, Klorparaffin C22-C30, som inte är faromärkt. Bygg- och 
miljönämndens bedömning är att även om ersättningsoljan är långkedjig och 
inte är faromärkt så omfattas den av villkor 5. Nyare forskning antyder 
dessutom att även långkedjiga halogenerade oljor kan bioackumuleras och kan 
vara problematiska i miljön enligt Toxikologiska rådets årsrapport 2019.  
Förbrukad mängd olja har sedan tillståndet tagits i bruk överskridit 500 liter 
som tillståndet tillåter varje enskilt år sedan 2014, och tvättvattnet har släppts 
till oljespalten (oljereningen) tillsammans med resterande tvättvatten. Efter 
vidare reningssteg släpps renat processavloppsvatten ut i Daghemsbäcken.  
Efter att detta uppmärksammades har verksamheten och Bygg- och 
miljönämnden haft fortsatt kontakt i ärendet. 
 
Beslutet är kommunicerat den 3 oktober 2022 och synpunkt inkom den 17 
oktober 2022. I samband med synpunkt på kommunicering har Bulten 
Hallstahammar AB inkommit med en tidplan samt beskrivning över åtgärder för 
att säkerställa punkt 1 i föreläggandet som förvaltningen föreslår; Säkerställa att 
villkor 5 i verksamhetens tillstånd daterat 2014-11-18 Dnr: 551-5406-2013 
efterlevs senast 2 månader efter att beslutet vinner laga kraft. Bulten 
Hallstahammar AB har under hösten inlett ett antal undersökningar, bland annat 
om den halogenerade oljan kan ersättas helt eller delvis samt möjligheten att 
eventuellt använda dragpulver. Enligt den handlingsplan/tidplan som redovisats 
i inkommen synpunkt beräknas mängd förbrukad halogenerad olja kunna 
efterlevas från och med 2023-01-01 och tvättvatten hanteras enligt villkor 5 från 
och med 2023-07-01 genom införskaffande av indunstare.  
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Forts BMN § 105 

Om halogenerad olja kan ersättas helt med icke halogenerad olja som nu testas 
kommer indunstare inte att behöva införskaffas. 

I skrivelse den 10 november 2022 bedömer bygg- och miljöförvaltningen att 
Bulten i nuläget inte följer villkor 5 i verksamhetens tillstånd. Bygg- och 
miljönämnden bedömer att oavsett om ersättningsoljan (Iloform BWN 205) är 
faroklassad eller ej så är det en halogenerad olja och omfattas av villkor 5 i 
tillståndet och processvattnet ska hanteras därefter. Förbrukad mängd 
överskrider max 500 liter per år. 

Enligt villkor 5 i verksamhetens tillstånd (daterat 2014-11-18 Dnr: 551-5406-
2013): ”Förbrukningen av halogenerad olja får maximalt uppgå till 500 liter per 
år. Halogenerad olja ska hanteras så att den inte kommer i kontakt med annat 
processvatten. Tvättvatten innehållande halogenerad olja ska tas om hand av 
extern godkänd mottagare för kvittblivning eller på annat sätt som godkänts av 
tillsynsmyndigheten, exempelvis genom indunstning.” 

I villkor 5 regleras inte vilken typ av halogenerad olja som omfattas, om den är 
kort- eller långkedjig, faromärkt eller inte. Bygg- och miljönämnden bedömer 
därför att även den långkedjiga halogenerade olja som idag används ska 
hanteras i enlighet med villkor 5 i tillståndet och inte överskrida den mängd som 
tillståndet anger (Tillstånd daterat 2014-11-18). Förvaltningen kan med 
tillgängliga uppgifter inte bedöma att kostnaden att skicka tvättvattnet för 
destruktion är tillräckligt skäl för att tillåta verksamheten att bryta mot ett 
gällande villkor i tillstånd i väntan på permanent lösning. Med bakgrund av hur 
lång tid villkor 5 inte efterlevts (Sedan 2014) samt att en rimlighetsavvägning 
redan ska ha utförs i samband med tillståndsprövningen kan förvaltningen inte 
bedöma att kostnaden för att tillfälligt skicka tvättvattnet för destruktion är 
oskäligt. Tiden för tillfällig lösning skulle enligt inkommen handlingsplan 
uppgå till mindre än sex månader i väntan på att föreslagen permanent lösning 
beräknas vara på plats. Inkommen synpunkt med handlingsplan ändrar inte 
bygg- och miljöförvaltningens bedömning av tiden för när villkoret senast ska 
efterlevas. 
 
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att enligt 2 kap 2 och 3§§ miljöbalken och med 26 
kap 9, 21 och 22§§ miljöbalken förelägga Bulten Hallstahammar AB med 
organisationsnummer 556261-2506 att på fastigheten Hallsta 3:7 i 
Hallstahammars kommun säkerställa att villkor 5 i verksamhetens tillstånd 
daterat 2014-11-18 Dnr: 551-5406-2013 efterlevs senast 2 månader efter att 
beslutet vinner laga kraft. 
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Forts BMN § 105 

Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Sigge Synnergårds (L) 
yrkande 

att enligt 2 kap 2 och 3§§ miljöbalken och med 26 kap 9, 21 och 22§§ 
miljöbalken förelägga Bulten Hallstahammar AB med organisationsnummer 
556261-2506 att på fastigheten Hallsta 3:7 i Hallstahammars kommun 
säkerställa att villkor 5 (”Förbrukningen av halogenerad olja får maximalt 
uppgå till 500 liter per år. Halogenerad olja ska hanteras så att den inte kommer 
i kontakt med annat processvatten. Tvättvatten innehållande halogenerad olja 
ska tas om hand av extern godkänd mottagare för kvittblivning eller på annat 
sätt som godkänts av tillsynsmyndigheten, exempelvis genom indunstning.”) i 
verksamhetens tillstånd daterat 2014-11-18 Dnr: 551-5406-2013 efterlevs 
senast 2 månader efter att beslutet vinner laga kraft. 

 
 
_________ 
Exp till: Bulten Hallstahammar AB 
              Miljöinspektör 
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BMN § 106 
 
Förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 2001:7) och att ersätta dem 
med en ny vägledning   Dnr 931/22 
 
Naturvårdsverket har till bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun 
översänt förslag om upphävande av Naturvårdsverkets föreskrifter om 
träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 2001:7) för yttrande. Nu befintliga 
föreskrifter ska ersättas med en ny vägledning inom området för 
träskyddsbehandling.  
 
Naturvårdsverket har tidigare, under sommaren 2021, skickat ut en remiss 
avseende revidering av Naturvårdsverkets föreskrifter om träskyddsbehandling 
genom tryck- eller vakuumimpregnering (NFS 2001:6) och Naturvårdsverkets 
föreskrifter om träskyddsbehandling genom doppning mot mögel- och 
blånadsangrepp (NFS 2001:7). Förslaget innebar att befintliga föreskrifter 
skulle upphävas och ersättas med ny föreskrift. Efter detta har det visat sig 
finnas skäl till att det kan vara lämpligare att istället för att meddela nya 
föreskrifter gällande träskyddsbehandling ersätta dessa med vägledning. 
Remissen innehåller förslag på upphävande av föreskrifterna NFS 2001:6 och 
NFS 2201:7 samt en konsekvensutredning inför upphävande av föreskrifterna. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 28 oktober att förvaltningen 
i dagsläget inte har tillsyn på någon verksamhet som omfattas och avstår därför 
från att yttra sig.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2022 § 85. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att avstå från att yttra sig över förslag om upphävande av Naturvårdsverkets 
föreskrifter om träskyddsbehandling (NFS 2001:6 och NFS 2001:7) och att 
ersätta dem med vägledning. 
 
 
 
_____________________ 
Exp till: Naturvårdsverket 
              Miljöinspektör 
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BMN § 107 
 
Ansökan om dispens för deponering av annat brännbart avfall än 
hushållsavfall, Hallsta 3:6 och Frössvi 3:2, Stena Recycling AB – för 
yttrande till Länsstyrelsen i Västmanlands län    Dnr 978/22 
 
Länsstyrelsen i Västmanlands Län har översänt remiss gällande ansökan från 
Stena Recycling AB om dispens för deponering av annat brännbart avfall än 
hushållsavfall inom fastigheterna Hallsta 3:6 och Frössvi 3:2. 
 
Stena Recycling AB ansöker om förnyad dispens från deponeringförbudet 
enligt 9 § förordningen (2001:512) om deponering av avfall.  Bolaget ansöker 
om dispens för deponering av 17 000 ton brännbart avfall för perioden 2023-01-
01 till 2023-12-31. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 15 november 2022 bland 
annat att bolaget har redovisat de försök som gjorts för att hitta avsättning för 
det brännbara avfallet. Parallellt pågår ett arbete med att förbättra 
sorteringsmöjligheten och förbränningsmöjligheterna inom bolaget, vilket på 
sikt kan öka förutsättningarna för förbränning och återvinning. 
 
Förvaltningen anser att bolaget bör redovisa (i efterhand eller komplettera 
ansökan med) följande: 
1. en tidsplan på hur bolaget ser på avsättningsmöjligheterna i framtiden och på 
hur dispensen för mängden deponerat brännbart avfall ska minska. Bolaget har 
under flera års tid ansökt om dispens för 17 000 ton trots att ett parallellt arbete 
för att minska deponeringen har pågått.  
 
Vidare anser förvaltningen sammantaget att bolaget har redovisat att en dispens 
enligt ansökan behövs även under 2023. 
 
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att uttala att Bolaget bör redovisa (i efterhand eller 
komplettera ansökan med) följande: 
1. en tidsplan på hur bolaget ser på avsättningsmöjligheterna i framtiden och på 
hur dispensen för mängden deponerat brännbart avfall ska minska. Bolaget har 
under flera års tid ansökt om dispens för 17 000 ton trots att ett parallellt arbete 
för att minska deponeringen har pågått. Nämnden anser dock sammantaget att 
bolaget har redovisat att en dispens enligt ansökan behövs även under 2023. 
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Forts BMN 107 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Sigge Synnergårds (L) 
yrkande 
 
att som sitt yttrande över Stena Recykling AB:s ansökan om dispens för 
deponering av brännbart avfall Hallsta 3:6 och Frössvi 3:2 uttala följande: 
 
Bolaget bör redovisa (i efterhand eller komplettera ansökan med) följande: 
1. en tidsplan på hur bolaget ser på avsättningsmöjligheterna i framtiden och på 
hur dispensen för mängden deponerat brännbart avfall ska minska. Bolaget har 
under flera års tid ansökt om dispens för 17 000 ton trots att ett parallellt arbete 
för att minska deponeringen har pågått. Nämnden anser dock sammantaget att 
bolaget har redovisat att en dispens enligt ansökan behövs även under 2023. 
                
 
 
_____________________ 
Exp till: Länsstyrelsen  
              Miljöinspektör 
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BMN § 108 
 
Klagomål gällande höga ljudnivåer, Westerqwarn pub och restaurang AB     
Dnr 780/22 
 
Till bygg- och miljönämnden har det inkommit klagomål gällande höga 
ljudnivåer från utomhuskonserterna på Westerqwarn pub och restaurang AB. 
Enligt klagomålet hördes musik utomhus till klockan 01.30 natten mellan den 6-
7 augusti, samt att det förekom störningar under majoriteten av helgerna under 
sommaren. Störningar upplevdes utomhus, inte inomhus med fönster och dörrar 
stängda.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 24 oktober 2022 bland annat 
att förvaltningen tog kontakt med Westerqwarn den 11 augusti. Klagomålet 
framfördes och verksamhetsutövaren fick möjlighet att besvara klagomålet. 
Enligt uppgifter från Westerqwarn hade endast två konserter spelats under 
sommaren. Det datumet som lämnats i klagomålet, natten mellan den 6–7 
augusti, stämde överens med en av spelningarna. Man hade vid tillfället 
nivåvakter samt ljudmätare för att se till att de allmänna råden om höga 
ljudnivåer inte överskreds. Övriga helger hade inga konserter hållits. Bygg- och 
miljöförvaltningen begärde in en ljudmätning från den sista spelningen som 
hölls för sommaren, den 27 augusti 2022. Enligt loggen har riktvärdena för 
höga ljudnivåer inte överskridits.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att ärendet kan avslutas utan åtgärder. 
Bedömning görs utifrån den information som lämnats av klagande och att det 
inte föreligger en risk för olägenhet av människors hälsa på aktuell adress 
eftersom störning endast uppfattas utanför bostaden och inte inne i bostaden. 
Störningen är dessutom tillfällig och pågår under en mycket begränsad del av 
dygnet, tre gånger per år enligt verksamhetsutövaren. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2022 § 86. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att avsluta klagomålsärende gällande höga ljudnivåer från Westerqwarn pub och 
restaurang AB med stöd av miljöbalkens (1998:808) 9 kapitel 3 §, 26 kapitlet 9 
§ samt med hänvisning till Folkhälsomyndighetens riktvärden för buller 
inomhus, FoHMFS 2014:13.  
 
 
 
_____________________ 
Exp till: XX 
              Miljöinspektör 
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BMN § 109 
 
Ansökan om dispens från strandskydd gällande blåsning av fiber i befintlig 
kanalisation, flera fastigheter i Hallstahammars kommun  
Dnr 957/22 
 
Till bygg- och miljönämnden har det från företaget GlobalConnect AB, 
inkommit en ansökan om dispens från strandskyddet för blåsning av fiber i 
befintlig kanalisation. Projektet som kallas Sverigeringen går ut på att man 
genom befintlig kanalisation blåser en fiberkabel. Utefter ledningen behöver 
draggropar grävas med runt 200 meter emellan. Ibland behöver det vara tätare 
mellan groparna beroende på krökningar i ledningen eller hinder i naturen. 
Groparna är ungefär 2m x 5m och 1,5 meter djupa. Syftet med projektet är att 
stärka fibernätet i Sverige. Markupplåtelseavtal med markägare håller på att 
arbetas fram för de fastigheter där arbeten kommer att utföras. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 1 november 2022 att 
GlobalConnect AB motiverar den valda dragningen av fiber genom befintlig 
kanalisation som enklaste åtgärden för genomförandet av projektet 
Sverigeringen. Projektet syftar till att stärka och möta efterfrågan på fiber. 
Kapaciteten i fiberkablarna kommer att öka. Befintlig kanal ligger redan i 
marken vilken man kan nyttja och behöver då bara anlägga mindre gropar för 
dragningen av fiberkabeln. Detta gör att projektets belastning och påverkan på 
miljön blir mer likt punktbelastning.  
 
Enligt 7 kapitlet 15 § miljöbalken är det förbjudet att inom strandskyddsområde 
bland annat: 

• utföra anordningar så att de hindrar eller avhåller allmänheten från att 
vistas i ett område som tidigare var tillgängligt 

• utföra åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur eller 
växtarter 

 
Enligt 7 kapitlet 18 b § miljöbalken får kommunen i det enskilda fallet ge dis-
pens från förbuden i 15 §, om det finns särskilda skäl. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att miljöbalkens 7 kap. 18 c § punkt 4 är 
tillämplig och dispens bör därför kunna medges. 
 
Den 19 oktober 2022 inkom beslut från Länsstyrelsen i Västmanland, dnr 525-
4873- 2022, inför fiberdragning i projektet. Miljöenheten påpekar att villkoren i 
beslutet ska följas. 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2022 § 87. 
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Forts BMN § 109 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bevilja dispens från strandskyddet där området för framdragning av fiber är 
markerat med stöd av 7 kapitlet 18 b § och 18 c § punkt 4 och 5 i enlighet med 
en till ärendet hörande bilaga, 
 
att vid påträffande av värdefulla eller känsliga områden för djur- och växtliv ska 
planerad schaktning flyttas/ske på annan plats, 
 
att schaktning i närheten av vattenförekomst ska utföras med försiktighet för att 
undvika att jordmassor rasar ner i vattnet,  
 
att vid påträffande av bestånd av Jättebjörnloka eller Jättebalsamin på plats där 
tänkt grävning har för avsikt att utföras ska kontakt tas med länsstyrelsen innan 
arbetet påbörjas,  
 
att efter utförd schaktning ska marken återställas till ursprungligt skick, samt 
 
att en avgift på 6 936 kronor kommer att tas ut enligt gällande taxa.  
 
___________ 
Exp till: Global Connect AB 
              Miljöinspektör 
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BMN § 110 
 
Förhandsbesked för avstyckning av tomter på fastigheten XX i 
Hallstahammar   Dnr 844/22 
 
Till bygg- och miljönämnden i Hallstahammars kommun har det inkommit en 
ansökan om förhandsbesked för fastigheten XX. Den sökande vill stycka av tre 
tomter för framtida husbyggnationer. Tomtstorlekarna ska ligga på runt 1450 
kvadratmeter styck. Tomternas placering och föreslagen hustyp har valts med 
tanke på att de ska smälta in i den befintliga bebyggelsen och den lantliga 
miljön. Tillfartsväg är tänkt att ske från Bergavägen. Vatten och avlopp ska 
kopplas på det kommunala nätet.   
 
Enligt 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen, PBL, (SFS 2010:900) ska 
byggnadsnämnden ge ett förhandsbesked i fråga om en åtgärd kan tillåtas på 
den avsedda platsen. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 4 november 2022 bland 
annat att i en kartläggning från Länsstyrelsen så ingår området ett program för 
bevarande av odlingslandskapets natur- och kulturvärden. Programmet är från 
1991 och bedöms fortfarande vara aktuellt planeringsunderlag i fråga om att 
ianspråkta jordbruksmark. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för 
bebyggelse endast om det kan tillgodose ett väsentligt sammhällsintresse.  
I en dom från Mark- och miljööverdomstolen (P 8140-19) bedömer man att 
avstyckning av fem tomter på del av jordbruksmark och som ligger angränsande 
till ett område med jordbruksmark inte är att tillgodose ett väsentligt 
samhällsintresse.  
 
I detta ärende gäller det tre stycken tomter som är placerad på jordbruksmark 
och även ligger i anslutning till jordbruksmark. Med hänvisning till tidigare 
nämnd dom från Mark- och mljööverdomstolen samt att området ligger inom 
det bevarandeprogram som Länsstyrelsen tagit fram, anser bygg- och 
miljöförvaltningen att positivt förhandsbesked inte ska beviljas.   
 
De tänkta fastigheterna angränsar också till ett befintligt bostadsområde vilket 
gör att bygg- och miljöförvaltningen bedömer att ny bebyggelse bör prövas 
genom att göra en detaljplan för området.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2022 § 88. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2022-11-17 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Forts BMN § 110 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att avslå ansökan om förhandsbesked för avstyckning av tomter på fastigheten 
XX enligt 9 kapitlet 17 § plan- och bygglagen, PBL (SFS 2010:900), samt 
 
att en avgift om 8500 kronor tas ut av den sökande för handläggningen av 
ärendet. 
 
 
 
___________ 
Exp till: Sökanden 
              Byggnadsinspektör 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2022-11-17 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
BMN § 111 
 
Taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer fr o m 1 
januari 2023   Dnr 972/22 
 
Bygg- och miljöförvaltningen anför i skrivelse den 9 november 2022 att sedan 
september 2014 gäller en ny lag (2014:799) om sprängämnesprekusorer, det vill 
säga kemiska ämnen som finns tillgängliga på marknaden och som tillsammans 
med andra ämnen kan användas för tillverkning av hemmagjorda sprängämnen. 
Lagen innehåller kompletterande bestämmelser till EU:s förordning (98/2013) 
av den 13 januari 2013 om saluföring och användning av 
sprängämnesprekusorer, nedan kallad EU – förordning. Från samma dag gäller 
även förordning (2014:880) om sprängämnesprekusorer som innehåller vissa 
kompletterande bestämmelser. EU-förordningen är ett led i Europeiska 
unionens strategi för kampen mot terrorism. Förordningen är direkt tillämplig i 
Sverige.  
 
Produkter som innehåller sprängämnesprekursorer får i vissa fall inte säljas till 
privatpersoner eller bara om de har tillstånd till detta. I praktiken innebär 
tillsynen över att tillstånd uppvisas att kommunen kontrollerar att butiker som 
saluför de aktuella produkterna till privatpersoner känner till tillståndskravet 
och att tillståndet ska uppvisas. Aktuella butiker kan vara färg-, bygg- och 
järnhandeln, pool- och spabutiker eller apotek. 
 
Bygg och miljönämnden får efter revidering av nämndens reglemente, genom 
kommunfullmäktiges beslut, tillsyn enligt lagen. För att ha en kostnadseffektiv 
verksamhet ska nämnden ha möjlighet att debitera för den tillsyn som 
genomförs.  
 
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag på ny taxa för tillsyn enligt 
lagen om sprängämnesprekursorer som ska gälla för år 2023/fr o m 1 januari 
2023.  
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2022 § 89. 
 
Kommunfullmäktige föreslås besluta 
 
att fastställa taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer fr 
o m 1 januari 2023, enligt en till ärendet hörande bilaga. 
 
___________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2022-11-17 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
BMN § 112 
 
Taxa för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen       Dnr 892/22    
 
Nu gällande taxa är beslutad av bygg- och miljönämnden den 26 oktober 2020 § 
104 där timtaxan fastställdes till 867 kronor för kommunens offentliga kontroll 
inom livsmedel- och foderlagstiftningen. 
 
Bygg- och miljöförvaltningen har nu uppdaterat taxan och den förseslås träda i 
kraft den 1 januari 2023. I förvaltningens skrivelse den 10 november 2022 
anförs det att timtaxan föreslås av samordningsskäl vara samma som för 
miljöbalkstillsynen. Kostnaderna är desamma för båda verksamhetsområdena. 
Timtaxan för livsmedelskontrollen var för år 2022 satt till 867 kr/timme. 
Timtaxan för miljöbalken var år 2022 beslutad till 992 kr/timme. Efter 
indexuppräkning (PKV enligt SKR) på 5,8% blir ny timtaxa för 
livsmedelskontroll 1050 kr/timme.   

Förvaltningen föreslår vidare helt nya och omarbetade taxebestämmelser för 
livsmedelskontroll. Den 1 april 2021 förändrades regelverket för finansieringen 
av livsmedelskontrollen. Ändringarna genomfördes i samband med att den 
svenska livsmedelslagstiftningen anpassades till EU:s nya kontrollförordning 
(EU) 2017/625. 
Genom den nya förordningen avskaffas också det tidigare systemet med årlig 
förskottsbetalning och istället införs ett system med obligatorisk 
efterhanddebitering för livsmedelskontroll (7 § LAF). Bestämmelserna om årlig 
avgift i 3, 9, 12 och 12 b §§ i den gamla förordningen (2006:1166) får tillämpas 
till utgången av 2023, samt att den årliga avgiften då får omfatta kostnader även 
för annan offentlig verksamhet, behöver inte kommunen gå över till 
efterhandsdebitering helt förrän 2024. Det är alltså fullt möjligt att ta ut årliga 
avgifter i förväg till utgången av 2023 och göra en stegvis övergång till 
efterhandsdebitering. 
De nu föreslagna förändringarna av taxorna har karaktären av en löpande 
anpassning till lagstiftning och den befintliga principen för taxesättningen är att 
varje verksamhet ska betala tillsynsavgifter som motsvarar den faktiska 
tidsåtgången. En grundregel är därför att verksamhetsutövarna över tid ska få 
tillsyn som motsvarar de fasta avgifterna. Full avgiftsfinansiering av tillsynen är 
en grundläggande princip enligt miljöbalken och EU-rätten. Utgångspunkten är 
att avgifterna ska täcka en myndighets kostnader för framförallt kontroll- och 
tillsynsverksamhet samt prövning enligt lagstiftningen.  
Förordningen har därutöver ett bredare tillämpningsområde än den tidigare. 
Förutom livsmedel, foder, djurhälsa och djurskydd, omfattar den nya 
förordningen även offentliga kontroller för växtskadegörare, användning och 
försäljning av växtskyddsmedel, avsiktlig utsättning (odling) av genetiskt 
modifierade organismer för livsmedels- och foderproduktion samt animaliska 
biprodukter (ABP).  
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2022-11-17 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Forts BMN § 112 
 
Vidare omfattas områdena ekologisk produktion och märkning av ekologiska 
produkter samt skyddade ursprungsbeteckningar, skyddade geografiska 
beteckningar och traditionella specialiteter samt i vissa fall handelsnormer. 
Det införs också ny bestämmelse som avser handläggning som blivit nödvändig 
på grund av ett RASFF-meddelande (EU:s system för snabb varning om 
livsmedel som utgör eller kan antas utgöra en risk för människors hälsa). 
RASFF-ärenden är komplicerade ur ett avgiftsperspektiv eftersom nämndens 
kontrollobjekt ofta befinner sig längre ut i livsmedelskedjan och därför sällan är 
upphovet till den avvikelse som föranlett RASFF-meddelandet. Kontrollen är 
därmed händelsestyrd och inriktad på att säkerställa att aktören vidtar de 
åtgärder som är nödvändiga för att spåra och återkalla de varor som 
meddelandet avser. Det finns för närvarande ingen uttrycklig avgiftsgrund för 
RASFF-ärenden. Att verifiera att en aktör har vidtagit tillräckliga åtgärder för 
att spåra och återkalla sådana livsmedel som omfattas av ett RASFF-
meddelande utgör sådan offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som 
omfattas av avgiftsgrunden i 4 § LAF.  

Införandet av de nya taxebestämmelserna är obligatorisk till år 2023 och 
nämnden har att rätta sig efter det. Efterhandsdebitering införs till år 2023. 

Bygg- och miljönämnden beslutade om taxa för bygg- och miljönämndens 
offentliga kontroll inom livsmedelslagstiftningen den 27 oktober 2022 § 100. 
Efter det har förvaltningen arbetat om taxan och efterhandsdebitering införs till 
år 2023. Ordföranden har därför beslutat den 14 november 2022 att återta det 
ärendet. 

Arbetsutskottet har inte behandlat ärendet. 

 
Sigge Synnergård (L) yrkar att nämnden upphäver sina beslut den 26 oktober 
2020 § 104 och den 27 oktober 2022 § 100 och att kommunfullmäktige beslutar 
att fastställa ny taxa för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen och bemyndiga bygg- och miljönämnden att justera 
avgiften årligen i förhållande till förändringar av gällande prisbasbelopp (PBB). 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Sigge Synnergårds (L) 
yrkande 

att upphäva sina beslut den 26 oktober 2020 § 104 och den 27 oktober 2022 § 
100. 

 
 
 
 
 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2022-11-17 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

 
 
Forts BMN § 112 
 
Vidare föreslås kommunfullmäktige besluta 
 
att fastställa taxa för bygg- och miljönämndens offentliga kontroll inom 
livsmedelslagstiftningen enligt en till ärendet hörande bilaga, samt 
 
att bemyndiga bygg- och miljönämnden att justera avgiften årligen i förhållande 
till förändringar av gällande prisbasbelopp (PBB). 
 
 
___________ 
Exp till: Kommunstyrelsen 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum Sida 

Bygg- och miljönämnden 2022-11-17 
 

 
 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

 

  
 
BMN § 113 
 
Delegationsordning för bygg- och miljönämnden fr o m den 20 november 
2022          Dnr 295/22 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 juni 2022 § 53 om ny 
delegationsordning.  
 
Förslag till ny delegationsordning har upprättats med anledning av revideringar 
och komplettering kopplat till säkerhetspolisens nya föreskrifter om säkerhets-
skydd (PMFS 2022:1) som började gälla den 1 mars 2022. En ny punk 8, 
säkerhetsskydd, har lagts till i del 1, allmän del. 
 
Ärendet har inte behandlats av arbetsutskottet. 
 
Sigge Synnergård (L) yrkar att upphäva sitt beslut den 16 juni 2022 § 53 och fr 
o m den 20 november 2022 fastställa ny delegationsordning för bygg- och 
miljönämnden. 

 
Bygg- och miljönämnden beslutar i enlighet med Sigge Synnergårds (L) 
yrkande 
 
att med upphävande av sitt beslut den 16 juni 2022 § 53 och fr o m den 20 
november 2022 fastställa delegering av beslutanderätt för bygg- och 
miljönämnden del 1 allmän del och del 2 (specifika områden) enligt en till 
ärendet hörande bilaga, samt 
 
att erinra samtliga personer, som bemyndigats att fatta beslut enligt delegation, 
om skyldigheten att anmäla delegationsbesluten till bygg- och miljönämnden. 
 
 
___________ 
Exp till: Alla upptagna i förteckning 
                 Reglementspärm 
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BMN § 114 
 
Sammanträdesdagar för bygg- och miljönämnden 2023   Dnr 960/22 
 
Arbetsutskottet har behandlat ärendet den 10 november 2022 § 90. 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att fastställa följande datum för bygg- och miljönämndens sammanträden under 
år 2023; den 19/1, 9/2, 9/3, 13/4, 11/5, 8/6, 24/8, 28/9, 26/10, 23/11, 14/12. 
 
Sammanträdet börjar klockan 09.00 om inte annat anges i kallelsen. 
 
 
 
___________ 
Exp till: Ledamöter och ersättare 
                Bygg- och miljöförvaltningen 
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BMN § 115 
 
Anmälningar  
 
Följande anmälningar noteras: 
 

- allmänna ärenden/handlingar enligt anmälningsbilaga daterad 2022-11-17 
 

- delegationsbeslut enligt anmälningsbilaga daterad 2022-11-17 
 

- arbetsutskottets protokoll 2022-11-10 
 
 
Anmälningarna föranleder inget beslut av bygg- och miljönämnden. 
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