SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄLJE
KOMMUN

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-01-15

Plats och tid

Norrtälje-salen 2015-01-15, kl 09.00 - 09.20

Beslutande

Enligt förteckning

övriga deltagande

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef
Tore Strömberg, bygglovchef
Gitte Binder, sekreterare

utses att justera

Ingemar Wallén (M)

Justeringens
plats och tid

Bygg- och miljökontoret 2015-01-21, kl 15.15

Underskrift

Sekreterare ........................................................................
Gitte Binder

Paragraferna 1 - 6

Ordförande ..........................................
Margareta Lundgren

Justerande ........... !...... :..... .......
Ingemar Wallén

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2 0 1 5 -0 1 -1 5

Datum för anslags
uppsättande

2015-01 -22

Förvaringsplats
för protokollet

Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

................................................................
Gitte Binder
Utdragsbestyrkande

2 0 1 5 -0 2 -1 2

Sida

NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND
Närvarolista

2015-01-15______________________ klockan: 09.00

-

09.20

LEDAMÖTER

NAMN

JA

Margareta Lundgren (S) ordf

X

Lennart Svenberg (S)

X

Ethel Söderman-Sandin (S)

X

Bertil Norstedt (S)

X

Gunnar Kjelldahl (C) vice ordf

X

Stefan Lindskog (C)

X

Kai Larsson (MP)

X

Ingmar Wallén (M) 2:e vice ordf

X

Roland Brodin (M)

X

Annette Tagesson (M)

X

Svante Norström (M)

X

Ingela Brinkefeldt (V)

X

NÄRVARO
ANM ÄLT
NEJ

F Ö R H IN D E R

JA

VOTE RING
NEJ AVSTÅR

JA

VOTERING
NEJ AVSTÅR

X

Mikael Strandman (SD)

ERSÄTTARE

NAMN

JA

F Ö R H IN D E R

X

Mats Buhre (S)
Lena Svenonius (S)

NÄRVARO
ANM ÄLT
NEJ

X

Poul Ahlgren (S)

X

Ralf Lennholm (S)

X

Åsa W ärlinder (C)

X

Gunnar Englund (C)

X

Johannes Kroon Kärkkäinen (MP)

X

Åsa Malmström (M)

X

Susanne Hallqvist (M)

X

Christian Östman (M)

X

Ulf Zackrisson (FP)

X

Lars Nilsson (ROOP)

X

Karl-Göran Edberg (SD)

X

TJÄ N STG Ö R

NORRTÄL]E
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

Sida

1( 1)

2015 - 01-15

Innehållsförteckning
Upprop
Val av justerare, tid och plats
1.

Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§1

2.

Val av ersättares tjänstgöring i bygg- och miljönämndens arbetsutskott

§2

3.

Val av representanter i kommunala organ

4.

Närvarorätt för bygg- och miljökontorets tjänstemän vid sammanträde

5.

Förslag till sammanträdesdagar för 2015

6.

Taxa och taxebestämmelser för bygg- och miljönämndens verksamhet
enligt miljöbalken

/)
w

§3

§4

§5

§6

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

2015-01-15

1 (1)

bmn § 1
Val av ledamöter och ersättare i bygg- och miljönämndens
arbetsutskott.
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
1. Margareta Lundgren (S), Lennart Svenberg (S), Gunnar Kjelldahl (C),
Ingemar Wallén (M), Roland Brodin (M) utses som ordinarie ledamöter i
bygg- och miljönämndens arbetsutskott samt
2. Ethel Söderman-Sandin (S), Bertil Norstedt (S), Stefan Lindskog (C), Annette
Tagesson (M) och Svante Norström (M) utses som personliga ersättare i byggoch miljönämndens arbetsutskott.

Beredning

För Samverkansstyret (S, C, MP) föreslås Ethel Söderman-Sandin (S), Bertil
Norstedt (S) och Stefan Lindskog (C) som personliga ersättare i bygg- och
miljönämndens arbetsutskott.
För oppositionen föreslås Annette Tagesson (M) och Svante Norström (M) som
personliga ersättare i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrlcande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

NORRTÄL]E
KOMMUN

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2015-01-15

1 (i)

bmn § 2
Val av ersättares tjänstgöring i bygg- och miljönämndens
arbetsutskott.
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
1. anta nedanstående regler avseende ersättares tjänstgöring i bygg- och
miljönämndens arbetsutskott.

Bakgrund

Kommunfullmäktige har 2014-12-15 § 248 beslutat att anmoda nämnden att anta
följande regler avseende ersättares tjänstgöring i arbetsutskott
1. personlig ersättare
2. ersättare tillhörande samma parti i den ordning de upptagits i nämndens
valprotokoll
3. för ledamot tillhörande
nedanstående partigrupp
(S)
(C)
(MP)
(M)
(FP)
(KD)
(V)
(SD)
(ROOP)

Justerare

Justerare

inträder ersättare i nedan angiven
partigruppsordning
(MP) (C) (V)
(S)(MP)(FP)(KD)(M)(ROOP)(V)(SD)
(S) (C) (V)
(FP) (KD)
(KD) (M)
(M) (FP) (C)
(ROOP) (S) (MP)

Avstår att välja turordning
(V)

Utdragsbestyrkande
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Sida
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1 (1)

bmn § 3
Val av representanter i kommunala organ.
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
1. Ethel Söderman-Sandin (S) utses som ordinarie ledamot och Ingemar Wallén
(M) som ersättare i det kommunala handikapprådet och
2. Bertil Norstedt (S) utses som ordinarie ledamot och Svante Norström (M) som
ersättare i det kommunala pensionärsrådet.

Bakgrund

I reglemente för respektive kommunala handikapprådet och kommunala
pensionärsrådet framgår att bygg- och miljönämnden ska utse en ledamot samt
ersättare för denne.
Förslag har lagts att utse Ethel Söderman-Sandin (S) som ledamot i
handikapprådet och Bertil Norstedt (S) som ledamot i pensionärsrådet.
Ingemar Wallén (M) föreslås som ersättare i handikapprådet och Svante
Norström (M) föreslås som ersättare i pensionärsrådet.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrlcande
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Sida
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1 (1)

bmn § 4
Närvarorätt för bygg- och miljökontorets tjänstemän vid
sammanträde.
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
1. Bygg- och miljöchef, chefstjänstemän samt nämndsekreterare vid bygg- och
miljökontoret beviljas generell närvarorätt vid bygg- och miljönämnden och
dess arbetsutskotts sammanträden.

Bakgrund

Det föreligger enligt kommunallagen 6 kap 19 § en möjlighet för bygg- och
miljönämnden att besluta om deltagande för tjänstemän vid bygg- och
miljönämnden och dess arbetsutskotts överläggningar.
Bygg- och miljökontoret föreslår bygg- och miljönämnden besluta att bygg- och
miljöchef, chefstjänstemän samt nämndsekreterare vid bygg- och miljökontoret
beviljas generell närvarorätt vid bygg- och miljönämnden och dess arbetsutskotts
sammanträden.

Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

bmn § 5

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

1(1)

2015-01-15

Dnr -

Förslag till sammanträdesdagar för 2015
Bygg- och miljönämnden beslutade 2014-11-06 § 90 att anta nedanstående
sammanträdesdagar för år 2015. Med hänvisning till ny mandatperiod ska dessa godkännas
av den nya nämnden.
Följande ändringar föreslås:
Arbetsutskottets sammanträde den 7 maj flyttas till den 5 maj samt att arbetsutskottets
sammanträden börj ar 15:15.
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
1. Följande sammanträdesdagar antas för år 2015
Arbetsutskottet

Bygg- och miljönämnden

15 januari
5 februari
5 mars
2 april
5 maj
4 juni

15 j anuari Konstituerande sammanträde fin
29 januari
19 februari
19 mars
23 april
21 maj
17 juni
(ons)

3 september
17 september
22 oktober
5 november
3 december

3 september
8 oktober
19 november
10 december

Arbetsutskottets sammanträden beräknas börja kl 15.15
Bygg- och miljönämndens sammanträden beräknas börja kl. 15.00 med vissa undantag.
Vid extra au före nämnd böljar au 15:00 och nämnd ca 15:10
(nämndens sammanträde i december kan komma att förläggas till fin).
Respektive grupp före nämndsammanträde beräknas börja 14.30

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOICOLL
Datum

1(2)

2015-01-15

Kommunfullmäktige

au §6

Dnr 2014-2845

Taxa och taxebestämmelser för Bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken
Beslut
1. Bygg- och miljönämnden beslutar att hemställa om att kommunfullmäktige i Norrtälje kommun,
med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 §, antar bilagd taxa, bilaga A, för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken.
2. Bygg- och miljönämnden beslutar att hemställa om att kommunfullmäktige fastställer timtaxa for
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område i Norrtälje kommun till 1175 kr i 2015 års nivå.
3. Bygg- och miljönämnden beslutar vidare att hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att
taxan skall gälla omgående.

Underlag för beslut
Tjänsteskrivelse 2014 -12-30

Förslag till ny uppdaterad taxa och taxebestämmelser for Bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken, daterad 2014-12-30 (TAXA förslag för 2015), se bilaga A
samt bilaga B, som motsvarar taxans bilaga 1-6, med ändringar markerade i rött.

Bakgrund

Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun fastställde den 7 november 2011, § 324 den taxa
som för närvarande gäller för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Sedan taxan
fastställdes har ett flertal förändringar gjorts i miljöbalken men även några felaktigheter har
framkommit i taxan vilket gör att taxan nu måste korrigeras. Den viktigaste förändringen är
att en ny förordning Miljöprövningsförordningen (2013:251) har trätt i kraft som reglerar
vår verksamhet samt att taxan nu är utformad i enlighet med SKL:s grund och miljöbalkens
indelning av miljöfarliga verksamheter. I bilaga 2 är det främst
klassningskodema/verksamhetskodema för miljöfarliga verksamheter som har ändrats.

Utdragsbestyrkande

NORRTÄLJE
KOMMUN
Bygg- och miljönämnden

au §6

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Datum

2(2)

2015-01-15

Dnr 2014-2845

Beskrivning av ärendet

En del kommuner har valt att övergå till en risk- och resursbedömd taxa som tar avstamp i
de lokala förutsättningarna och resultatet från verksamhetens egenkontroll.
Avsikten med en risk- och resursbedömning av tillsynsobjekten, är att tillsynen prioriteras
där miljö- och hälsoriskerna bedöms vara som störst. Exempelvis kan den
verksamhetsutövare som bedriver och sköter sin verksamhet på ett sådant sätt att riskerna
för att människors hälsa och miljön minskar, få nedsättning av den årliga tillsynsavgiften.
Det förslag till taxa och taxebestämmelser som nu föreligger kan användas som en risk- och
resursbedömd taxa, se förslag på nya bilagor 5 och 6.
Ändring av klassningskodema innebär i stort inte några avgiftsökningar för
verksamhetsutövama.
Principen att förorenaren ska betala ligger till grund för ekonomiska ställningstaganden
inom miljö- och hälsoskyddsområdet. Principen ingår i Rio-dolcumentet (Pollution Pay
Principle) och i EU:s Rom-fördrag (artikel 130 r). Riksdagen har med detta som grund haft
som utgångspunkt att myndigheternas verksamhet enligt Miljöbalken som huvudprincip ska
vara avgiftsfinansierad.
Enligt miljöbalkens 27 kap 1 §, får kommunen ta ut avgift för Bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken enligt taxa som kommunen bestämmer.
För timavgiften föreslås ingen förändring, dvs. för 2015 är bygg- och miljönämndens
timtaxa 1175 kronor. Indexuppräkning sker årligen enligt 4 §, taxa och taxebestämmelser
för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken.
Taxan bör gälla omgående.

Utdragsbestyrkande

