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Miljö- och byggnadsnämnden
Plats och tid:

Bröderna Ericssonrummet kl. 09.04-10.39
Ajournering kl. 09.52-10.10

Beslutande:

Åsa Hååkman Felth (S), ordförande, dock ej del av § 53
Mats Thunér (S), ordförande § 53
Claes-Erik Eriksson (S)
Lillvor Eriksson (S)
Marc Morén (M)
Håkan Eriksson (M), dock ej beslutande del av § 53
Tord Johansson (SD)

Närv. ersättare:

Kerstin Svensson (S), beslutande del av § 53
Johan Larsson (S)
Irene Frisk (S)
Karin Löfstrand (V)
Ulla Olsson (L), beslutande del av § 53

Övriga deltagande:Hannes Fellsman, förvaltningschef
Henric Forsberg, byggnadsinspektör
Tony Trust, byggnadsinspektör
Stefan Ek, miljö- och hälsoskyddsinspektör
Nicole Lindberg, sekreterare
Utses att justera:

Mats Thunér §§ 46-52
Lillvor Eriksson § 53

Justeringens plats och tid: Kommunkansliet den 11 september 2019
Underskrifter:

Paragrafer 46-53

……………………………...……...……
Ordförande Åsa Hååkman Felth

……………………………...……...……
Justerande §§ 46-52 Mats Thunér

…………………………………......……
…………………………………......……
Justerande § 53 Lillvor Eriksson
Sekreterare Nicole Lindberg
________________________________________________________________________
ANSLAG/BEVIS
Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ: Miljö- och byggnadsnämnden
Sammanträdesdatum: 11 september 2019
Anslagsdatum: 11 september 2019.

Datum för anslagets nedtagande: 3 oktober 2019.

Förvaringsplats: Miljö- och stadsarkitektkontoret
Underskrift:____________________________________________________________________
Nicole Lindberg
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MOB § 46

Dnr 2019/13

Delårsbokslut 2019
Förvaltningschef Hannes Fellsman redovisar delårsbokslut för miljö- och
byggnadsnämnden. Uppföljningen visar på ett överskott på 454 tkr.
Budgeten för 2019 beräknas att generera ett överskott på 250 tkr.
Överskottet förklaras till störst del med ökade intäkter på 350 tkr,
framförallt LOVA-pengar där insats görs med egen personal.
Bygglovsintäkterna och intäkter på planenheten högre än budgeterat.
Kostnader för personal är lägre än budgeterat på grund av
föräldraledighet. Det beräknas dock balanseras under året då
samverkansavtal med Karlstad kommun gällande livsmedelstillsyn.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att med godkännande lägga delårsbokslutet till handlingarna och
översända detta till kommunstyrelsen.
Miljö- och byggnadsnämnden besluta
att med godkännande lägga delårsbokslutet till handlingarna och
översända detta till kommunstyrelsen.
_______

Beslutsexp:
KS
Utdragsbestyrkande
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Dnr MOB 2019/ 2

Delårsrapport enligt verksamhets- och tillsynsplan för 2019
Förvaltningschef Hannes Fellsman redovisar delårsrapport enligt
verksamhets- och tillsynsplan för 2019 och besvarar frågor tillsammans
med närvarande tjänstemän.
I delårsrapporten redovisas hur Miljö- och stadsarkitektkontoret ligger i
förhållande till målen i verksamhets- och tillsynsplanen för 2019.
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att lägga redovisningen till handlingarna.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga redovisningen till handlingarna.
_______

Utdragsbestyrkande
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MOB § 48

Dnr MB 2019-143

Fastighet:
Adress:
Sökande:
Adress:
Ärende:
Bygglov
Handläggare: Tony Trust
Avgift :
18 547:Bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus
Till miljö- och byggnadsnämnden har ansökan om bygglov inkommit för
nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsyta av 162 m².
Färgsättningen är ljus (vit/grå) träfasad, vita fönster och mörkgrått
plåttak. Bygglovet omfattas även av en eldstadsinstallation med
tillhörande rökrör. Det nya huset kommer att ersätta det gamla
bostadshuset som rivs, det kommer även att rivas två uthus.
Åtgärden sker utom detaljplan och områdesbestämmelser.
Grannar har hörts i ärendet och ingen erinran mot nybygget har
inkommit. Beviljad strandskyddsdispens finns, dock går länsstyrelsens
överprövningstid ut 2019-09-13.
Beslutsgrundande handlingar
Ansökan om bygglov
Situationsplan
Plan- och fasadritningar
Energideklaration
Anmälan kontrollansvarig
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att uppdra till byggnadsinspektör att med utökad delegation lämna
bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsyta av
162 m², såtillvida att Länsstyrelsens överprövningstid gällande
strandskyddsdispensen löpt ut utan beslut om överprövning.
Villkor:
- Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Senast vid
samrådet ska kontrollansvariges kontrollplan inlämnas tillsammans med
information om konstruktioner.
- 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.
- Byggnationen får inte påbörjas utan ett startbesked.
Utdragsbestyrkande
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MOB § 48 (forts)

Dnr MB 2019-143

Vid sammanträdet föredras ärendet av byggnadsinspektör Tony Trust
som även besvarar frågor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att uppdra till byggnadsinspektör att med utökad delegation lämna
bygglov för nybyggnad av ett enbostadshus med en byggnadsyta av
162 m², såtillvida att Länsstyrelsens överprövningstid gällande
strandskyddsdispensen löpt ut utan beslut om överprövning.
Villkor:
- Tekniskt samråd ska hållas innan startbesked kan lämnas. Senast vid
samrådet ska kontrollansvariges kontrollplan inlämnas tillsammans med
information om konstruktioner.
- 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.
- Byggnationen får inte påbörjas utan ett startbesked.
_______

Beslutsexp:
Sökanden
Berörda
grannar och
sakägare
PoIT
Skatteverket
och SCB
Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-433

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
Registreringsbeslut för livsmedelsföretagare X på
livsmedelsanläggningen X utfärdades den 5 april 2019 efter att anmälan
inkom 26 mars 2019. Ur anmälan framkom att X har övertagit
livsmedelsverksamheten den 25 mars 2019 efter företaget X. Starten av
verksamheten har skett innan anmälan om registrering inkom till miljöoch stadsarkitektkontoret.
Att påbörja en livsmedelsverksamhet som är registreringspliktig utan att
anmäla detta till behörig kontrollmyndighet, i detta fall miljö- och
byggnadsnämnden, är en överträdelse av artikel 6.2 i EG-förordning nr
852/2004 om livsmedelshygien samt 11§ Livsmedelsverkets föreskrifter
om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20).
Enligt 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813) är miljö- och
byggnadsnämnden skyldig att besluta om livsmedelsanktionsavgift vid
underlåten registrering. Avgiften ska betalas med ett belopp som
motsvarar en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor
och högst 40 000 kronor. Utifrån uppgifter från företagsregister
uppskattas den totala årsomsättningen på 3 000 000 kronor, vilket ger
en beräknad sanktionsavgift på 15 000 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och stadsarkitektkontorets tjänsteskrivelse 2019-09-05
Anmälan om registrering inkommen 2019-03-26
Kopia på kvitto 2019-03-28
Yttrande 2019-09-04
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att livsmedelsföretagaren X ska betala en sanktionsavgift om 15 000
kronor för att inte i tid ha anmält till miljö- och byggnadsnämnden att
företaget har tagit över ansvaret för den registreringspliktiga
livsmedelsverksamheten X.
Beslutet kan överklagas.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsanmaning. Faktura sänds ut av Kammarkollegiet.
Vid sammanträdet föredras ärendet av förvaltningschef Hannes
Fellsman som även besvarar frågor.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-433

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att livsmedelsföretagaren X ska betala en sanktionsavgift om 15 000
kronor för att inte i tid ha anmält till miljö- och byggnadsnämnden att
företaget har tagit över ansvaret för den registreringspliktiga
livsmedelsverksamheten X.
Beslutet kan överklagas.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsanmaning. Faktura sänds ut av Kammarkollegiet.
_______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-435

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
En anmälan om registrering av livsmedelsföretagare X på
livsmedelsanläggningen X inkom 5 juni 2019. Ur anmälan framkom att X
har övertagit ansvaret för livsmedelsverksamheten den 1 juni 2019.
Starten av verksamheten har skett innan anmälan om registrering inkom
till miljö- och stadsarkitektkontoret.
Att påbörja en livsmedelsverksamhet som är registreringspliktig utan att
anmäla detta till behörig kontrollmyndighet, i detta fall miljö- och
byggnadsnämnden, är en överträdelse av artikel 6.2 i EG-förordning nr
852/2004 om livsmedelshygien samt 11§ Livsmedelsverkets föreskrifter
om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20).
Enligt 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813) är miljö- och
byggnadsnämnden skyldig att besluta om livsmedelsanktionsavgift vid
underlåten registrering. Avgiften ska betalas med ett belopp som
motsvarar en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor
och högst 40 000 kronor. Utifrån uppgifter från företagets medarbetare
uppskattas en månads omsättning på 7 000 kronor. Verksamheten har
öppet under 4 månader, vilket ger en beräknad årsomsättning på 28 000
kronor. Utifrån lagstiftningen ska sanktionsavgift ligga på 2 500 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och stadsarkitektkontorets tjänsteskrivelse 2019-09-02
Anmälan om registrering inkommen 2019-06-05
Yttrande inkommet 2019-09-03
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att livsmedelsföretagaren X ska betala en sanktionsavgift om 2 500
kronor för att inte i tid ha anmält till miljö- och byggnadsnämnden att
företaget har tagit över ansvaret för den registreringspliktiga
livsmedelsanläggningen X.
Beslutet kan överklagas.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsanmaning. Faktura sänds ut av Kammarkollegiet
Vid sammanträdet föredras ärendet av förvaltningschef Hannes
Fellsman som även besvarar frågor.

Utdragsbestyrkande
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MOB § 50 (forts)

Dnr 2019-435

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att livsmedelsföretagaren X ska betala en sanktionsavgift om 2 500
kronor för att inte i tid ha anmält till miljö- och byggnadsnämnden att
företaget har tagit över ansvaret för den registreringspliktiga
livsmedelsanläggningen X.
Beslutet kan överklagas.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsanmaning. Faktura sänds ut av Kammarkollegiet
_______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-442

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
En anmälan om registrering av livsmedelsföretagare X på
livsmedelsanläggningen X inkom 12 juni 2019. Ur anmälan framkom att
X har övertagit ansvaret för livsmedelsverksamheten den 1 juni 2019.
Starten av verksamheten har skett innan anmälan om registrering inkom
till miljö- och stadsarkitektkontoret.
Att påbörja en livsmedelsverksamhet som är registreringspliktig utan att
anmäla detta till behörig kontrollmyndighet, i detta fall miljö- och
byggnadsnämnden, är en överträdelse av artikel 6.2 i EG-förordning nr
852/2004 om livsmedelshygien samt 11§ Livsmedelsverkets föreskrifter
om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20).
Enligt 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813) är miljö- och
byggnadsnämnden skyldig att besluta om livsmedelsanktionsavgift vid
underlåten registrering. Avgiften ska betalas med ett belopp som
motsvarar en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor
och högst 40 000 kronor. Utifrån uppgifter från tidigare
livsmedelsföretagaren uppgick verksamhetens totala omsättning under
föregående räkenskapsår till 1 000 000 kronor. Det ger en beräknad
sanktionsavgift på 5 000 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och stadsarkitektkontorets tjänsteskrivelse 2019-09-02
Anmälan om registrering inkommen 2019-06-12
Yttrande inkommet 2019-09-03
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att livsmedelsföretagaren X ska betala en sanktionsavgift om 5 000
kronor för att inte i tid ha anmält till miljö- och byggnadsnämnden att
företaget har tagit över ansvaret för den registreringspliktiga
livsmedelsanläggningen X.
Beslutet kan överklagas.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsanmaning. Faktura sänds ut av Kammarkollegiet
Vid sammanträdet föredras ärendet av förvaltningschef Hannes
Fellsman som även besvarar frågor.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-442

Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att livsmedelsföretagaren X ska betala en sanktionsavgift om 5 000
kronor för att inte i tid ha anmält till miljö- och byggnadsnämnden att
företaget har tagit över ansvaret för den registreringspliktiga
livsmedelsanläggningen X.
Beslutet kan överklagas.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsanmaning. Faktura sänds ut av Kammarkollegiet
_______

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-453

Sanktionsavgift enligt livsmedelslagen
En anmälan om registrering av livsmedelsföretagare X på
livsmedelsanläggningen X inkom 18 juli 2019. Ur anmälan framkom att X
har startat livsmedelsverksamheten den 15 juli 2019 efter övertagande
från X. Starten av verksamheten har skett innan anmälan om registrering
inkom till miljö- och stadsarkitektkontoret.
Att påbörja en livsmedelsverksamhet som är registreringspliktig utan att
anmäla detta till behörig kontrollmyndighet, i detta fall miljö- och
byggnadsnämnden, är en överträdelse av artikel 6.2 i EG-förordning nr
852/2004 om livsmedelshygien samt 11§ Livsmedelsverkets föreskrifter
om livsmedelshygien (LIVSFS 2005:20).
Enligt 39 c § livsmedelsförordningen (2006:813) är miljö- och
byggnadsnämnden skyldig att besluta om livsmedelsanktionsavgift vid
underlåten registrering. Avgiften ska betalas med ett belopp som
motsvarar en halv procent av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor
och högst 40 000 kronor. Utifrån uppgifter från företaget uppskattas den
totala årsomsättningen på 1 200 000 kronor.
Beslutsunderlag
Miljö- och stadsarkitektkontorets tjänsteskrivelse 2019-09-02
Anmälan om registrering inkommen 2019-07-18
Yttrande inkommet 2019-08-28
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås besluta
att livsmedelsföretagare X ska betala en sanktionsavgift om
6 000 kronor för att inte i tid ha anmält till miljö- och byggnadsnämnden
att företaget har tagit över ansvaret för den registreringspliktiga
livsmedelsverksamheten på restaurang X.
Beslutet kan överklagas.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsanmaning. Faktura sänds ut av Kammarkollegiet.
Vid sammanträdet föredras ärendet av förvaltningschef Hannes
Fellsman som även besvarar frågor.

Utdragsbestyrkande
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Dnr 2019-453

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att livsmedelsföretagare X ska betala en sanktionsavgift om
6 000 kronor för att inte i tid ha anmält till miljö- och byggnadsnämnden
att företaget har tagit över ansvaret för den registreringspliktiga
livsmedelsverksamheten på restaurang X.
Beslutet kan överklagas.
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet enligt särskild
betalningsanmaning. Faktura sänds ut av Kammarkollegiet.
_______

Utdragsbestyrkande
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MOB § 53
Anmälningsärenden
1. Delegation Byggnadsinspektören 2019-08-01 – 2019-08-31
2. Delegation Miljö- och hälsoskydd 2019-08-05 – 2019-08-30
Närvarande tjänstemän besvarar frågor.
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att lägga anmälningsärendena till handlingarna.
Håkan Eriksson anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i ärendets
handläggning eller beslut avseende punkt 1, delegation
byggnadsinspektören.
Åsa Hååkman Felth anmäler jäv, lämnar lokalen och deltar inte i
ärendets handläggning eller beslut avseende punkt 2, delegation miljöoch hälsoskydd. Mats Thunér träder in som ordförande i hennes ställe.
Lillvor Eriksson väljs att jämte Mats Thunér justera paragrafen.
_______

Utdragsbestyrkande

