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Plats och tid:

Bröderna Ericssonrummet kl. 09.04-10.36
Ajournering kl. 09.41-09.57

Beslutande:

Åsa Hååkman Felth (S), ordförande
Mats Thunér (S)
Claes-Erik Eriksson (S)
Lillvor Eriksson (S)
Marc Morén (M)
Håkan Eriksson (M)
Tord Johansson (SD)

Närv. ersättare:

Kerstin Svensson (S)
Johan Larsson (S)
Irene Frisk (S)
Karin Löfstrand (V)
Ulla Olsson (L)

Övriga deltagande:Hannes Fellsman, förvaltningschef
Henric Forsberg, byggnadsinspektör
Hendrikje Böhlert Kruse, livsmedels- och hälsoskyddsinspektör
Nicole Lindberg, sekreterare
Utses att justera:

Mats Thunér (S)

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 19 juni 2019
Underskrifter:
……………………………...……...……
Ordförande Åsa Hååkman Felth

……………………………...……...……
Justerande Mats Thunér

…………………………………......……
Sekreterare Nicole Lindberg
Paragrafer 34-39
________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 19 juni 2019
Anslagsdatum: 19 juni 2019.

Datum för anslagets nedtagande: 12 juli 2019.

Förvaringsplats: Miljö- och stadsarkitektkontoret
Underskrift:
________________________________________________________________________
Nicole Lindberg
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MOB § 34

Dnr 2019/ 12

Budgetuppföljning maj 2019
Miljö- och stadsarkitektkontoret har upprättat en sammanställning
utvisande budgetuppföljningen för maj månad 2019 för de verksamheter
som ingår i miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde.
Budgeten för 2019 beräknas att generera ett överskott på 100 tkr.
Uppföljningen visar på ett överskott på 168 tkr. Bygglovsintäkterna och
intäkter på planenheten högre än budgeterat. Kostnader för personal
lägre än budgeterat pga föräldraledighet; beräknas dock balanseras
under året på grund av samverkansavtal med Karlstad kommun gällande
livsmedelstillsyn.
Vid sammanträdet föredras ärendet av förvaltningschef Hannes
Fellsman som även besvarar frågor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att med godkännande lägga budgetuppföljningen till handlingarna.
_______

Utdragsbestyrkande
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MOB § 35

Dnr 2019-313

Revidering av delegationsordning inom miljö- och hälsoskydd
En delegationsordning har upprättats för miljö- och byggnadsnämnden
med anpassningar till de ändringarna som har gjorts avseende
tobakstillsynen genom en ny lag om tobak om liknande produkter (SFS
2018:2088) och avseende livsmedelskontrollen.
Beslutsunderlag
Miljö- och stadsarkitektkontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-06-05.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att anta delegationsordning för miljö- och byggnadsnämndens uppgifter
inom miljö- och hälsoskydd,
att ge förvaltningschefen för miljö- och stadsarkitektkontoret i uppdrag att
fortlöpande följa delegationsordningens tillämpning och vid behov föreslå
miljö- och byggnadsnämnden förändringar och kompletteringar.
Vid sammanträdet föredras ärendet av livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Hendrikje Böhlert Kruse som även besvarar frågor tillsammans
med förvaltningschef Hannes Fellsman.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att anta delegationsordning för miljö- och byggnadsnämndens uppgifter
inom miljö- och hälsoskydd,
att ge förvaltningschefen för miljö- och stadsarkitektkontoret i uppdrag att
fortlöpande följa delegationsordningens tillämpning och vid behov föreslå
miljö- och byggnadsnämnden förändringar och kompletteringar.
_______

Utdragsbestyrkande
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MOB § 36

Dnr: 2019-281 (Ecos)

Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter
Miljö- och stadsarkitektkontoret har upprättat ett förslag på en ny taxa för
prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (SFS
2018:2088). Med stöd av 8 kap 1§ och 2§ i denna lag får kommunen ta
ut en avgift för prövning av ansökan och försäljningstillstånd samt tillsyn
av den som bedriver tillståndspliktig försäljning och anmälningspliktig
försäljning enligt 5 kap 1§ och 5 kap 15§.
Beslutsunderlag
- Miljö- och stadsarkitektkontorets tjänsteskrivelse daterad 2019-05-22.
- Taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak och liknande
produkter.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att föreslå kommunstyrelsen besluta
att föreslå kommunfullmäktige
att fastställa avgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak
och liknande produkter i enlighet med förslag upprättat 2019-05-21 och
att den därmed träder i kraft från och med 2019-09-13
att nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen och lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fastställd av
kommunfullmäktige KF 2018-12-13 § 39 upphör att gälla 2019-09-13.
Vid sammanträdet föredras ärendet av livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Hendrikje Böhlert Kruse som även besvarar frågor tillsammans
med förvaltningschef Hannes Fellsman.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta
att fastställa avgiften i taxa för prövning och tillsyn enligt lagen om tobak
och liknande produkter i enlighet med förslag upprättat 2019-05-21 och
att den därmed träder i kraft från och med 2019-09-13,
att nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt tobakslagen och lagen
om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare fastställd av
kommunfullmäktige KF 2018-12-13 § 39 upphör att gälla 2019-09-13.
_______
Utdragsbestyrkande
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MOB § 37
Information om projekt ”Kontrollköp tobak”
Miljö- och stadsarkitektkontoret har genomfört projektet kontrollköp av
tobaksvaror i maj 2019. Kontrollköpen genomförs i hela länet av en av
Kristinehamns kommun utsedd kontrollköpare. Personen ser ung ut men
har fyllt 18 år.
Kontrollköp genomfördes i tolv butiker i Filipstads kommun. I fyra butiker
kunde kontrollköparen köpa ut tobak utan att ID efterfrågades. I dessa
butiker har tobakshandäggaren från Kristinehamns kommun fört en
dialog med föreståndaren eller kassören om kontrolköpet.
Dialogsamtalen genomfördes direkt efter kontrollköpet.
Miljö- och stadsarkitektkontoret har skickat ett brev om genomfört
kontrollköp till de berörda butikerna. Butikerna som inte efterfrågade ID
ska visa för myndigheten att de har en fungerande egenkontroll och
informera sina anställda om åldersgräns så att rutinerna efterlevs.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att ärendet läggs till handlingarna.
Vid sammanträdet föredras ärendet av livsmedels- och hälsoskyddsinspektör Hendrikje Böhlert Kruse som även besvarar frågor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna.
_______

Utdragsbestyrkande
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MOB § 38

Dnr MB 2019-000080

Fastighet:
Adress:
Sökande:
Adress:
Ärende:
Bygglov
Handläggare: Tony Trust
Avgift :
3 853:Bygglov för nybyggnad av garage samt inglasning av altan
Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan om bygglov inkommit för
nybyggnad av ett garage med en yta av 54,4 m². Garaget ska enligt
ansökan ha en faluröd träfasad, ett svart plåttak och vita träfönster.
Ansökan gäller dessutom inglasning av befintlig altan.
Enligt gällande detaljplan för området får gårdshus inte uppta större yta
än 30m², dessutom sker åtgärden närmre fastighetsgräns än 4,5 m.
Ärendet prövas därför som en mindre avvikelse. Grannar har hörts i
ärendet gällande garaget men ingen erinran har inkommit. Liknade
avvikelse har tidigare skett inom samma detaljplan.
Beslutsgrundande handlingar
Ansökan om bygglov
Situationsplan
Plan- och Fasadritningar
Sektionsritning
Konstruktionsritning
Kontrollplan
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att bevilja bygglov för ett garage med en yta av 54,4m², med stöd av 9
kap. 31 d § PBL,
att bevilja bygglov för inglasning av befintlig altan,
att lämna startbesked för bägge åtgärderna enl. ovan.
Villkor:
- Arbetena ska påbörjas inom två- och avslutas inom fem år för att
aktuellt lov ska gälla.
- Lovet kan överklagas i fyra veckor från den dag det
annonserades i Post- och Inrikes Tidningar samt inom tre veckor
för de som delges beslutet.
- Byggsanktionsavgifter kan dömas ut för att ta byggnaden i bruk utan ett
slutbesked.
Utdragsbestyrkande
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MOB § 38 (forts)

Dnr MB 2019-000080

Vid sammanträdet föredras ärendet av byggnadsinspektör Henric
Forsberg som även besvarar frågor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att bevilja bygglov för ett garage med en yta av 54,4m², med stöd
av 9 kap. 31 d § PBL,
att bevilja bygglov för inglasning av befintlig altan,
att lämna startbesked för bägge åtgärderna enl. ovan.
Villkor:
- Arbetena ska påbörjas inom två- och avslutas inom fem år
för att aktuellt lov ska gälla.
- Lovet kan överklagas i fyra veckor från den dag det
annonserades i Post- och Inrikes Tidningar samt inom tre
veckor för de som delges beslutet.
- Byggsanktionsavgifter kan dömas ut för att ta byggnaden i bruk
utan ett slutbesked.
______

Beslutsexp:
Sökanden
Grannar
PoIT
Utdragsbestyrkande
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MOB § 39
Anmälningsärenden
1. Delegation Byggnadsinspektören:
dnr 2019-000044, 2019-000041, 2019-000042, 2019-000037,
2019-000045, 2019-000033, 2019-000039, 2019-000046,
2019-000048, 2019-000034, 2019-000049, 2019-000050,
2019-000052, 2019-000043, 2014-000162, 2016-000095,
2014-000034, 2018-000105, 2018-000106, 2018-000107,
2019-000024, 2019-000041, 2016-000162, 2017-000168,
2018-000092, 2018-000118, 2019-000053, 2019-000003,
2019-000089, 2019-000051, 2019-000029, 2019-000064,
2019-000063, 2019-000054, 2019-000074, 2019-000085,
2019-000077, 2019-000076, 2019-000071, 2019-000067,
2017-000096, 2018-000216, 2018-000116, 2019-000002,
2018-000067, 2018-000124, 2014-000057, 2019-000081,
2019-000090, 2019-000097, 2019-000099, 2019-000023,
2018-000058, 2019-000022.
2. Delegation Miljö- och hälsoskyddsärenden:
dnr 2019-167, 2019-157, 2019-164, 2019-169, 2019-174,
2019-155, 2019-147, 2019-170, 2019-244, 2019-125, 2019-168,
2019-250, 2019-248, 2019-254, 2019-253, 2019-252, 2019-245,
2019-53, 2019-78, 2019-54, 2019-162, 2019-263, 2019-260,
2019-268, 2019-274, 2019-57, 2019-276, 2019-250, 2019-289,
2019-293, 2019-286, 2019-294, 2019-285, 2019-295, 2019-287,
2019-296, 2019-297, 2019-283, 2019-284, 2019-291, 2019-292,
2019-282, 2019-298, 2019-225, 2019-307, 2019-300, 2019-315,
2019-280, 2019-270, 2019-267, 2019-273, 2019-271, 2019-275,
2019-279, 2019-277, 2019-256, 2019-261, 2019-323.
Närvarande tjänstemän besvarar frågor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
_______

Utdragsbestyrkande

