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§ 22

Godkännande av dagordningen
Beslut
Miljönämnden godkänner dagordningen med följande tillägg:
nytt ärende om val av justerare tas upp efter punkt 5 på dagordningen.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN 2017/14

Reviderad taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och
strålskyddslagens tillämpningsområde
Beslut
Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:
1. Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för miljöbalken,
livsmedelslagen och strålskyddslagens tillämpningsområde.
2. Timtaxan för tillsyn enligt Miljöbalken och Strålskyddslagen höjs till 1 050 kr
och för tillsyn enligt Livsmedelslagen till 1 100 kr.
3. Revideringar i taxan träder ikraft den 1 januari 2018.
___________

Ärendet
Handläggning och tillsyn av ärenden enligt miljöbalken, livsmedelslagen och
strålskyddslagen ska vara avgiftsfinansierad. Taxan gäller avgifter för
miljönämndens kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller med
anledning av EU:s förordningar inom följande verksamhetsområden: Livsmedel,
hälsoskydd, naturvård, miljöfarlig verksamhet, förorenade områden, täkter,
kemisk– och biotekniska produkter, skötsel av lantbruksmark samt avfall och
producentansvar.
Förslaget till aktuell revidering av taxan består av flera olika delar. Under 2017 har
ett antal ändringar i miljöprövningsförordningen genomförts vilket ställer krav på
förändrade punkter i taxan. Dessutom har taxenivåerna inte setts över sedan 2014
vilket innebär att en höjning krävs för att kunna svara upp mot höjda löner och
ökade kostnader. Den föreslagna taxenivån ligger på likartad nivån som jämförbara
grannkommuner. De företag som berörs av taxejusteringen är bl.a.
livsmedelsanläggningar, hygienlokaler, lokaler för utbildning, solarier, lantbruk och
företag som bedriver någon form av miljöfarlig verksamhet.
Miljökontoret föreslår att taxan för handläggning och tillsyn av ärenden enligt
miljöbalken och strålskyddslagen ändras så att timavgiften från den 1 januari 2018
fastställs till 1 050 kronor per timme. Taxan för handläggning och kontroll enligt
livsmedelslagen ändras så att timavgiften för planerad kontroll och extra offentlig
kontroll från den 1 januari 2018 fastställs till 1 100 kr per timme.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, produktionschef, 2017-08-21.
– Förslag till reviderad taxa för miljöbalken, livsmedelslagen och strålskyddslagens
tillämpningsområde inklusive reviderad taxebilaga 2.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN 2017/13

Reviderad taxa för tillsyn och tillstånd enligt alkohollagen,
tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria
läkemedel inom Trosa kommun och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare
Beslut
Miljönämndens förslag till kommunfullmäktige:
Kommunfullmäktige godkänner förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn
enligt alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med vissa receptfria läkemedel
och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare med följande
ändringar:
1. Taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen om
handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras
med tillsyn enligt lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare.
2. Tillståndsavgiften för pausservering innefattar höst tio tillfällen, under
förutsättning att samtliga tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan.
3. Tillståndsavgiften för tillfälligt serveringstillstånd, slutet sällskap och
allmänheten innefattar högst sex tillfällen, under förutsättning att alla
tillfällen är kända i förväg och uppges i ansökan.
4. Tillfälligt serveringstillstånd utökad serveringstid, slutet sällskap innefattar
högst fem tillfällen per ansökan, under förutsättning att alla tillfällen är
kända i förväg och uppges i ansökan.
___________

Ärendet
En översyn av taxan har genomförts i samband med att en ny lag, lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (2017:425) trädde i kraft den 1 juli
2017. Den nya lagen reglerar bland annat att elektroniska cigaretter inte får säljas
till någon under 18 år, att butiker som säljer elektroniska cigaretter ska anmäla
detta till kommunen samt vilka myndigheter som ansvarar för tillsyn kring
försäljningen av produkterna.
Kommunen får ta ut en avgift för sin tillsyn av den som bedriver anmälningspliktig
försäljning av elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Miljökontoret föreslår
därför att taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen och lagen
om handel med vissa receptfria läkemedel inom Trosa kommun kompletteras med
tillsyn utifrån lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Utöver
dessa kompletteringar föreslår miljökontoret att de delar av taxan som avser
tillfälliga serveringstillstånd, pausservering och tillfälligt utökad serveringstid för
slutet sällskap förtydligas med hur många tillfällen som ska ingå i tillstånden.
Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 24

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Mats Gustafsson, produktionschef, 2017-08-14
– Förslag till reviderad taxa för tillstånd och tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen,
lagen om handel med vissa receptfria läkemedel och lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.

Kopia till:
Kommunstyrelsen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN 2015/3

Revidering av miljönämndens delegeringsordning
Beslut
Miljönämnden godkänner förslag till reviderad delegeringsordning för
miljönämnden.
___________

Ärendet
Den 1 juli 2017 trädde en ny lag i kraft, lagen om elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare (2017:425). Den nya lagen reglerar bland annat att
elektroniska cigaretter inte får säljas till någon under 18 år, att butiker som säljer
elektroniska cigaretter ska anmäla detta till kommunen samt vilka myndigheter
som ansvarar för tillsynen kring försäljningen av produkterna.
Med anledning av den nya lagen föreslås miljönämndens delegeringsordning
revideras och kompletteras med ett nytt avsnitt, 12. Lag (2017:425) om
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Även punkt 11 som handlar om
nedsättning av taxa revideras och kompletteras med lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllningsbehållare.

Ärendets beredning
– Tjänsteskrivelse från Sandra Berwing, nämndsekreterare 2017-08-09

Kopia till:
Författningssamlingen

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN 2017/1

Anmälan av delegeringsbeslut
Miljönämnden har tagit del av följande rapportering av delegationsbeslut:
Förteckning över beslut fattade inom miljökontoret, period:
2017-04-24–2017-08-18.
samt förteckning enligt nedan:
Löpnr/
Dnr

Punkt i
del.
ordning

Ärende och beslut

Datum för
beslut

Delegat, titel

95-201700018

10.2

Utökat serveringstillstånd uteservering, Tullhuset

2017-04-27

Mats Gustafsson,
Samhällsbyggnadschef

MN
2017/9

1.1

Beslut i brådskande ärende,
Förändring av miljönämndens
beslut om budget 2018

2017-05-09

05-201700022

10.6

Bomans utsträckt serveringstid
bröllop 30/9

2017-05-09

Mats Gustafsson,
Samhällsbyggnadschef

MN
2016/26

1.1

Beslut i brådskande ärende,

2017-05-30

Dan Larson,
ordförande

05-201700027

10.6

Bomans utsträckt serveringstid
bröllop 23/6

2017-05-26

Mats Gustafsson,
Samhällsbyggnadschef

05-201700028

10.6

Bomans utsträckt serveringstid
bröllop 17/6

2017-05-26

Mats Gustafsson,
Samhällsbyggnadschef

05-201700029

10.6

Bomans utsträckt serveringstid
bröllop 5/8

2017-05-26

Mats Gustafsson,
Samhällsbyggnadschef

Inställt sammanträde den 12
juni, kl. 13.30

Dan Larson,
Ordförande

Forts.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Forts. § 26
02-201700026

10.3

Fina fisken, utökat tillstånd till
allmänheten 28-29/7

2017-06-15

Mats Gustafsson,
Samhällsbyggnadschef

01-201700021

10.1

Anjelina special mat AB, nytt
serveringstillstånd till allmänheten, Trosa bistro bar

2017-07-12

Linda Axelsson,
Tf Samhällsbyggnadschef

03-201700030

10.1

Trosa Havsbad, ändrat tillstånd

2017-07-17

Mats Gustafsson,
Samhällsbyggnadschef

10-201700032

10.12

Kristinas pub HB, återkallelse på
egen begäran

2017-07-17

Mats Gustafsson,
Samhällsbyggnadschef

01-201700024

10.1

Albertos restaurang AB, nytt
serveringstillstånd till allmänheten, Vagnhärads restaurang

2017-07-24

Susanne Wase
Smith, Tf Samhällsbyggnadschef

98-201700034

10.6

Trosa matstudio utsträckt serveringstid bröllop 20/8

2017-07-26

Susanne Wase
Smith, Tf Samhällsbyggnadschef

06-201700033

10.3

Tillfälligt tillstånd till allmänheten Trosayran 11-12/8, Tullen i
Trosa AB

2017-08-04

Susanne Wase
Smith, Tf Samhällsbyggnadschef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MN 2017/2

Anmälningsärenden
Miljönämnden har tagit del av följande ärenden:
Revisorerna
– Granskning av brukarundersökningar i Trosa kommun (MN 2017/5).
Kommunfullmäktige
– Beslut 2017-04-19, § 29. Prövning av ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.
– Beslut 2017-04-19, § 30. Årsredovisning för Trosa kommun och koncern 2016.
– Beslut 2017-06-14, § 50. Budget 2018 för Trosa kommun
Kommunstyrelsen
– Beslut 2017-05-31, § 69. Svar på revisionsrapport – Granskning av
brukarundersökningar
Länsstyrelsen i Södermanlands län
– Beslut 2017-05-29. Länsstyrelsen beslutar att förbjuda den anmälda
vattenverksamheten på fastigheten X i Trosa kommun.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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2015/5

Val av justerare till dagens sammanträde
Beslut
Miljönämnden väljer Anette Avelin (L) att justera dagens protokoll jämte
ordförande.
___________

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

