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Ersättare  

  

Närvarande tjänstemän Anne-Charlotte Glantz, tf. miljö- och stadsbyggnadsdirektör 

Elina Peronius, nämndsekreterare 

  
 

  

Justeringens plats och tid Miljö- och stadsbyggnadskontoret 2018-11-13 kl. 13:00 

  

Sekreterare  

 Elina Peronius 

  

  

Ordförande  

 Anders Bergstrand (M) 
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 Eva Edling (C)  
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§ 66 MHN 2018-675 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens kvartalsrapport 
september och prognos 2018 

Ärende 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har enligt kommunstyrelsens anvisningar 

upprättat förslag till kvartalsrapport september och prognos 2018. 

Miljö-och hälsoskyddsnämndens resultat för perioden är en positiv 

avvikelse på 1,1 mnkr, vilket främst beror på lägre konsult-, arkiv- och it-

kostnader. Årets prognos har förbättrats något jämfört med i 

delårsrapporten, prognosen är en positiv avvikelse på 0,8 mnkr. Det finns 

risk för att nämndens kostnader blir högre än prognosen och det beror på en 

osäkerhet kring kostnaderna för arbetskraft. Osäkerheten är under utredning. 

Investeringsbudgeten uppgår till 0,8 mnkr och årets prognos är 0,5 mnkr. 

Nämnden har en relativt god måluppfyllelse men på grund av en oförutsedd 

förändring av nämndens resurser, måste nämnden prioritera och jobba med 

effektiviseringar av verksamheten under resterande del av året. 

Några av de viktigaste händelserna som kan nämnas är att arbetet med 

att inventera förorenade områden inom kommunen har slutförts. Medverkan 

och uppstart i att få en förvaltningsövergripande syn på omfattningen av 

mikroplaster i kommunen har startats. 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-10-23. 

Beslut 

1. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna förslag till 

kvartalsrapport september och prognos 2018. 

2. Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att överlämna förslag till 

kvartalsrapport september och prognos 2018 till kommunstyrelsen. 

__________ 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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§ 67 MHN 2018-689 

 

Taxa för miljöbalken – uppräkning enligt PKV 

Ärende 

Inför 2016 fattade kommunfullmäktige (KF) beslut om en ny taxa inom 

miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning, fastställd av KF  

2015-12-14 § 112.  

 

I enlighet med taxan får miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje år besluta att 

justera timavgiften med en uppräkning enligt prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV), som tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL). PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid 

beräkningen av kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och 

priser. PKV uppdaterades senast 2017, vilket är det värde beslutet om höjning 

av timtaxa grundar sig på. PKV för 2019 är 2,7%. 

 

Enligt ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen den 9 april 2018, M4452-17, 

upphävs tidigare beslut i mark- och miljödomstolen den 21 april 2017, M 473-

17. Upphävandet innebär att en höjning av fastställd taxa enligt PKV är att 

betrakta som verkställighet och får fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.  

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-10-23. 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa timavgiften för 

miljöbalkens område till 1 216 kr/tim.  

__________ 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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§ 68 MHN 2018-685 

 

Taxa för livsmedels- och foderkontroll – uppräkning 
enligt PKV 

Ärende 

Inför 2016 fattade kommunfullmäktige beslut om en ny taxa för livsmedels- 

och foderkontroll, fastställd av KF 2015-12-14 § 111. I enlighet med taxan får 

miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje år besluta att justera timavgiften med 

en uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som 

tillhandahålls av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).  

 

PKV är avsett att användas för kommunerna som underlag vid beräkningen av 

kostnaderna för löne- och prisutvecklingen i fasta löner och priser. PKV 

uppdaterades senast 2017, vilket är det värde beslutet om höjning av timtaxa 

grundar sig på. PKV för 2019 är 2,7 procent. 

 

Enligt ett beslut i Mark- och miljööverdomstolen den 9 april 2018, M4452-17, 

upphävs tidigare beslut i mark- och miljödomstolen den 21 april 2017,  

M 473-17. Upphävandet innebär att en höjning av fastställd taxa enligt PKV är 

att betrakta som verkställighet och får fattas av miljö- och hälsoskydds-

nämnden.  

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-10-23. 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa timavgift för livsmedels- 

och foderkontroll till 1 366 kr/timme för årlig avgift och 1 207 kr/timme för 

registrering och extra offentlig kontroll. 

 

__________ 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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§ 69 MHN 2018-655 

 

Remissvar – Samråd gällande detaljplan för Tranan 10  

Ärende 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått samrådshandlingar på remiss 

gällande detaljplan för fastigheten Tranan 10. Planområdet är beläget i 

nordöstra Enebyberg. Det befintliga bostadshuset inom fastigheten har två 

våningar, vilket ej medges i gällande detaljplan. Planförslaget föranleder 

inga förändringar inom fastigheten utan syftar endast till att göra befintligt 

bostadshus planenligt. Höjden begränsas genom en angiven maximal 

nockhöjd som motsvarar dagens situation. Byggrätten minskas i 

planförslaget med 90 kvm, från 240 kvm till 150 kvm, vilket motsvarar 

befintlig bebyggelse.  

 

Planområdet ingår i kommunens verksamhetsområde för ren-, spill- och 

dagvatten. Recipienten för dagvattnet är Stora Värtan som idag uppnår 

måttlig ekologisk status och har ej god kemisk status. Planförslaget bedöms 

inte innebära någon förändring från rådande dagvattenförhållanden. Av 

planbeskrivningen framgår att dagvattnet ska renas, fördröjas och infiltreras 

inom respektive fastighet. Allt takvatten och dagvatten från hårdgjorda ytor 

ska ledas till vegetationsytor. Då planbeskrivningen inte är juridiskt 

bindande förordar miljö- och stadsbyggnadskontoret att i det fortsatta 

planarbetet beakta möjligheten att ange planbestämmelse som anger 

maximal andel hårdgjord yta inom planområdet.   

 

Fastigheten bedöms inte var utsatt för buller eller vibrationer som 

överskrider gällande riktlinjer. Miljökvalitetsnormerna för luft överskrids 

inte inom området, och planen bedöms inte innebära några förändringar från 

rådande förhållanden.  

 

Fastigheten ligger inom ett område med låg- till normalrisk för markradon.  

 

Inga kända markföroreningar finns inom planområdet. 

 

Plats för avfallshantering finns inom fastigheten.  

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-10-23. 

Yrkanden 

Eva Edling (C) yrkar att meningen ”Planförslaget bedöms inte innebära 

någon förändring från rådande dagvattenförhållande” som finns i andra 

stycket i tjänsteutlåtandet tas bort och att sista meningen i andra stycket 

ändras till: Då planbeskrivningen inte är juridiskt bindande förordar miljö- 
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och hälsoskyddskontoret att i det fortsatta planarbetet beakta möjligheten att 

ange planbestämmelse som dels anger maximal andel hårdgjord yta inom 

planområdet och dels ställer krav på att dagvatten omhändertas lokalt inom 

fastigheten. 

Proposition 

Ordförande Anders Bergstrand (M) ställer proposition på om nämnden ska 

besluta enligt förvaltningens förslag till beslut eller enligt Eva Edlings (C) 

yrkande och finner att nämnden beslutar enligt förvaltningens förslag till 

beslut.  

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontorets 

tjänsteutlåtande, daterat 2018-10-23 med dnr 2018-655, som underlag för 

det fortsatta planarbetet. 

Reservationer 

Eva Edling (C) och Lukas Johannesson (C) reserverar sig mot beslutet till 

förmån för Eva Edlings (C) yrkande.  

__________ 

Expedieras: Byggnadsnämnden 
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§ 70 MHN 2018-698 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträdestider 
för 2019  

Ärende 

Miljö- och stadsbyggnadskontoret har sammanställt förslag till 

sammanträdesdagar för år 2019. Förslaget är anpassat efter kommunens 

ekonomiska rapporteringsprocess, kommunala sammanträden, helger och 

skollov. Kallelse skickas senast fem dagar före varje nämndsammanträde i 

enlighet med miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente.  

 

Presidieberedning 

Torsdagar kl. 10.00 

 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden 

Tisdagar kl. 19.00 

24 jan  

 

5 feb 

21 feb 

 

12 mars 

28 mars 

 

9 april 

25 april 

 

7 maj 

23 maj 

 

4 juni 

15 aug 

 

27 aug 

12 sep 

 

24 sep 

10 okt 

 

22 okt 

28 nov 

 

10 dec 

 

I ärendet föreligger förvaltningens tjänsteutlåtande daterat 2018-10-23. 

Beslut 

Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att godkänna kontorets förslag till 

sammanträdestider för 2019 enligt tjänsteutlåtande daterat 2018-10-23 med 

dnr 2018-698.  

__________ 

Expedieras: Kommunstyrelsen 
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§ 71 MHN 2018-56 

 

Anmälan av delegationsbeslut 

Ärende 

För miljö- och hälsoskyddsnämndens kännedom anmäls delegationsbeslut 

för perioden 2018-09-27 till och med 2018-10-26. 

 

__________ 
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§ 72  

 

Information 

 

Elvy Svennerstål (L) rekommenderar alla nämndens förtroendevalda att läsa 

föredragningarna från konstgrässeminariet som hölls i kommunen i slutet av 

förra månaderna. De finns publicerade på kommunens hemsida.   

 

__________ 

 

 


