
 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-10-22 

1 (9) 

 

 

 

Anslag/Bevis 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 

Organ Miljö- och tillsynsnämnden §§ 80-83 

Sammanträdesdatum 2015-10-22 

Anslags uppsättande 2015-10-23 Anslags nedtagande 2015-11-13 

Förvaringsplats för protokollet  

  

Underskrift/anslaget av 
Maria Burström 

 

Plats och tid Ovalen, Stadhuset 2015-10-22 kl. 13 

  

Beslutande Bengt Ek (S), ordförande 

Stig Sjölund (V), vice ordförande 

Beatrice Åström (S) 

Jonas Vikström (S) 

Margit Johansson (S) 

Catrin Gisslin (MP) 

Håkan Johansson (M) 

Martin Åström (NS), ersätter Jeanette Åström 

Ivar Gustafsson (FP) 

Allan Samuelsson (C) 

 

  

Övriga deltagare Nils-Olov Nilsson (Kd), adjungerad 

Thomas Sundqvist, förvaltningschef Samhällsbyggnad 

Johan Wirtala, avdelningschef Samhällsbyggnad 

Mikael Ferm, enhetschef Miljö- och hälsoskydd 

Maria Burström, sekreterare 

Ulla-Stina Fredman, ers sekreterare 

 

  

Utses att justera Håkan Johansson 

  

Justeringens tid och plats Samhällsbyggnad stab 2015-10-22 

  Paragrafer 80-83 

Sekreterare Maria Burström  

 

Ordförande 

 

Bengt Ek 

 

 

 

Justerande 

 

 

Håkan Johansson 

 

   



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-10-22 

2 (9) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 
Innehållsförteckning ................................................................................................... Sid 

  

§  80 Ändring av taxor samt nya taxor för miljö- och tillsynsnämnden från den 1 januari 

2016 .................................................................................................................................. 3 

§  81 Ändring av taxa inom alkohollagstiftningens område för miljö- och 

tillsynsnämnden från den 1 januari 2016 .......................................................................... 7 

§  82 Ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap, NEOK AB........................................ 8 

§  83 Ansökan stadigvarande serveringstillstånd allmänheten/slutet sällskap Pite Bryggeri 

AB ..................................................................................................................................... 9 

 

 



 

Miljö- och tillsynsnämnden  
Sammanträdesprotokoll 
 Sammanträdesdatum 

2015-10-22 

3 (9) 

 

 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 

 

§  80 

Ändring av taxor samt nya taxor för miljö- och tillsynsnämnden från 

den 1 januari 2016 
Diarienr 15MTN61 

 

Miljö- och tillsynsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och tillsynsnämnden 

1. godkänner förslaget till taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

2. godkänner förslaget till taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

3. godkänner förslaget till taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa 

4. godkänner förslaget till taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 

5. godkänner förslaget till taxa enligt tobakslagen 

6. godkänner förslaget till taxa för kontroll över handel med receptfria läkemedel 

7. godkänner förslaget till taxa för uppdragsverksamhet 

8. godkänner förslaget till taxa för offentlig kontroll inom livsmedelslagstiftningen 

9. godkänner förslaget att höja timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken till 917 kronor. 

10. godkänner förslaget att höja timtaxan för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen till 

1 145 kronor för årlig kontroll och 1 039 kronor för extra offentlig kontroll. 

11. godkänner byte av index från konsumentprisindex (KPI) till prisindex för kommunal 

verksamhet (PKV) för taxa enligt miljöbalken och livsmedelslagstiftningen. 

12. begär att kommunfullmäktige fastställer taxorna att gälla från och med den 1 januari 

2016. 

 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

 
Ärendebeskrivning  

Miljö- och tillsynsnämnden (tidigare miljö- och byggnämnden) har sedan 2011 tillämpat av 

kommunfullmäktige antagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Taxan 

bygger på ett underlag utarbetat av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). 

Bestämmelserna behöver nu revideras bland annat på grund av ändringar som skett i 

förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, införandet av en ny 

miljöprövningsförordning (2013:251) samt förordningar som har beslutats med anledning av 

införlivandet av industriutsläppsdirektivet. 

 

För taxorna som reglerar övriga ansvarsområden såsom strålskyddslagen (2006), tobakslagen 

(2008), handel med receptfria läkemedel (2011) uppdragsverksamhet (2009) samt 

livsmedelslagstiftningen (2012) finns behov av några mindre ändringar. Taxa enligt lagen 

om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt taxa för offentlig kontroll av 

animaliska biprodukter är nya. 

 
För tillsyn och kontroll enligt miljöbalken och livsmedelslagen har enheten för miljö- och 

hälsoskydd gjort en beräkning av den faktiska kostnaden för en kontrolltimme, enligt underlag 

framtaget av SKL (april/juni 2015). De nya beräkningarna visar att timtaxan enligt miljöbalken 

bör höjas från 833 kronor till 917 kronor. Timtaxan enligt livsmedelslagstiftningen bör höjas 

från 995 kronor till 1 145 kronor för årlig kontroll och från 801 kronor till 1 039 kronor för 
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extra offentlig kontroll. En jämförelsetabell med timkostnader för kommuner i ”Nyckeltal i 

Norr” visas i bilaga 9. 

 

 

SKL har uppmärksammat att konsumentprisindex (KPI) inte är det ultimata indexet för 

kommunala verksamheter vid uppräkning av bland annat taxor. Med anledning av detta har 

SKL tagit fram ett index som i större utsträckning tar hänsyn till kostnadsökningar i de 

kommunala verksamheterna, prisindex för kommunal verksamhet (PKV). PKV är avsett att 

användas av kommuner som underlag för beräkning av kostnaders utveckling i fasta löner 

och priser. Det är också detta prisindex som används i SKL:s egna beräkningar och 

beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att priserna för löner, 

material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. 

 

De nu gällande taxorna har prövats och antagits av kommunfullmäktige vid skilda tillfällen. 

Det finns skäl att nu lägga fram miljö- och tillsynsnämndens taxor inom miljö- och 

hälsoskyddsområdet för kommunfullmäktige både för att få en enhetlig bild över 

finansieringen och för att alla bestämmelser om avgifter för myndighetens totala verksamhet 

inom området ska återfinnas i samma beslut. Det underlättar både för medborgarna som vill 

hitta denna information och för de tjänstemän som ska tillämpa taxorna. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden har undersökt behovet av nedsättning av handläggningsavgift för 

privatpersoners/ideella föreningars anmälan om återanvändning av avfall enligt 

kommunfullmäktiges beslut 2014-10-20 § 158 och finner att nedsättning av avgift redan 

regleras i 23 § taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, om det finns särskilda skäl. 

Information om gällande taxa finns i de beslut som följer av en anmälan/ansökan. 

  

Nedan redovisas översiktligt ändringarna för de olika områdena. 

 

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, bilaga 1, 1.1, 1.2, 10.1 och 10.2 

En ny miljöprövningsförordning har införts som innebär viss förändring av vilka 

verksamheter som ska vara tillstånds- eller anmälningspliktiga. Även nya förordningar har 

beslutats med anledning av införlivandet av industriutsläppsdirektivet som innebär viss 

förändring. 

 

Som grund för detta förslag ligger Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) skrift ”Taxa 

inom miljöbalkens område”. Underlaget ger stöd för att prioritera tillsyn över de 

verksamheter där riskerna är störst och att den verksamhet som tar myndighetens resurser i 

anspråk också betalar för det. I underlaget har SKL angivit beräknad tidsåtgång i timmar för 

respektive verksamhet utifrån den principen. Generellt gäller att miljö- och tillsynsnämnden 

förslag bygger på den lägsta timfaktorn i de intervall för prövning och tillsyn som SKL 

angivit i sitt underlag. För några verksamheter har justeringar gjorts motsvarande den faktiskt 

nedlagda tiden. 

 

En höjning av timavgiften föreslås samt ändrad index för årlig uppräkning. 

 

Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen, bilaga 2 

Enbart mindre förändringar föreslås som behövs för att följa de ändringar 
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Strålskyddsmyndigheten gjort i sin författningssamling. I gällande taxa (2006) finns ingen 

avgift för handläggning av anmälan, endast årlig avgift för tillsyn. Nya förslaget innefattar 

även avgift för handläggnings av anmälan samt årlig avgift för tillsyn. Timavgiften i denna 

taxa föreslås vara densamma som Piteå kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt 

miljöbalken. 

 

 

Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, bilaga 3 

Nuvarande taxa för ”saneringsintyg” återfinns i gällande taxa för uppdragsverksamhet (2009) 

och avgiftsuttag har skett i förhållande till nedlagd handläggningstid. Ny taxa som följer 

lagstiftningen inom området föreslås samt fast avgift för handläggnings- och restid. 

Timavgiften i denna taxa föreslås vara densamma som Piteå kommuns gällande timavgift för 

tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter, bilaga 4 

Lagen om animaliska biprodukter har funnits sedan 2006. Miljö- och tillsynsnämnden utövar 

tillsyn men kan inte ta ut avgift då taxa saknas. De som skulle bli berörd av denna taxa är i 

första hand de som handskas med animaliska rester. Det kan handla om att gräva ner 

animaliskt avfall eller att på annat sätt göra sig kvitt animaliskt avfall. Lagen om animaliska 

biprodukter omfattar också animaliskt avfall i butiker och restauranger. I förslaget till taxa 

har gjorts undantag för dessa objekt då hanteringen har en mycket stark koppling till 

livsmedelskontrollen. Avgifter enligt denna lagstiftning har därför delats upp så att den del 

som livsmedelsverket ger vägledning för ligger under livsmedelstaxan och den del som 

jordbruksverket ger vägledning för ligger i denna taxa. Timavgiften i denna taxa föreslås 

vara densamma som Piteå kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Taxa enligt tobakslagen, bilaga 5 

Redaktionella ändringar samt 5 § om indexuppräkning tas bort. Timavgiften i denna taxa 

föreslås vara densamma som Piteå kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt 

miljöbalken.  

 

Taxa för kontroll över handel med receptfria läkemedel, bilaga 6 

Redaktionella ändringar samt 5 § om indexuppräkning tas bort. Timavgiften i denna taxa 

föreslås vara densamma som Piteå kommuns gällande timavgift för tillsyn enligt 

miljöbalken.  

 

Taxa för uppdragsverksamhet, bilaga 7 

Redaktionella ändringar samt 3 § punkt 2 Saneringsintyg och punkt 4 Hyra för bullermätare 

tas bort. Timavgiften i denna taxa föreslås vara densamma som Piteå kommuns gällande 

timavgift för tillsyn enligt miljöbalken. 

 

Taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och foderlagstiftningen, bilaga 8 

Redaktionella ändringar med anledning av ändringar i livsmedelslagstiftningen. En höjning 

av timavgiften föreslås samt ändrad index för årlig uppräkning. 
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Beslutsunderlag 

Bilaga 1. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Bilaga 1.1 15MTN61-3 Taxebilaga 1 

Bilaga 1.2 15MTN61-4 Taxebilaga 2 

Bilaga 2. 15MTN61-5 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 

Bilaga 3. 15MTN61-6 Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

 människors hälsa 

Bilaga 4. 15MTN61-7 Taxa för offentlig kontroll av animaliska biprodukter 

Bilaga 5. 15MTN61-8 Taxa enligt tobakslagen 

Bilaga 6. 15MTN61-9 Taxa för kontroll över handel med receptfria läkemedel 

Bilaga 7. 15MTN61-10 Taxa för uppdragsverksamhet 

Bilaga 8. 15MTN61-18 Taxa för livsmedel 

Bilaga 9. 15MTN61-17 Jämförelsetabell timkostnader 

Bilaga 10.1 15MTN61-13 Förändringar i taxebilaga 1 

Bilaga 10.2 15MTN61-14 Förändringar i taxebilaga 2 
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§  81 

Ändring av taxa inom alkohollagstiftningens område för miljö- och 

tillsynsnämnden från den 1 januari 2016 
 

Diarienr 15MTN88 
 

 

Miljö- och tillsynsnämndens förslag till kommunfullmäktige 

Miljö- och tillsynsnämnden 

1. godkänner förslaget till ansökningsavgifter 

2. godkänner att uppräkning av ansökningsavgifterna ska ske enligt prisindex för 

kommunal verksamhet (PKV) 

3. godkänner förslaget till tillsynsavgifter 

4. godkänner att uppräkning av tillsynssavgifterna ska ske enligt prisindex för 

kommunalverksamhet enligt PKV 

5. begär att kommunfullmäktige fastställer taxorna att gälla från och med den 1 januari 

2016 

 

Miljö- och tillsynsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning 

Enligt alkohollagen 8 kap 10 § får kommunen ta ut avgifter för prövning enligt de grunder 

som beslutas i kommunfullmäktige. Kommunen får enligt 9 kap även ta ut avgift för tillsyn 

av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel 

med eller servering av folköl.  

 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett index som tar hänsyn till 

kostnadsökningar i de kommunala verksamheterna, prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV). PKV är avsett att användas av kommuner som underlag för beräkning av kostnaders 

utveckling i fasta löner och priser. Det är också detta prisindex som används i SKL:s egna 

beräkningar och beskrivningar av sektorns kostnadsutveckling. PKV tas fram genom att 

priserna för löner, material och tjänster samt köpt verksamhet viktas till ett genomsnittligt 

pris. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden föreslår en förändring av avgiftsklasserna i den rörliga 

tillsynsavgiften baserad på redovisad omsättning av såld alkohol, omsättningen är redovisad 

till Folkhälsomyndigheten. Nämnden föreslår också att ansökningsavgifterna och 

tillsynsavgifterna uppräknas varje år enligt PKV. 

 

Ansöknings- och anmälningsavgiften är en prövningsavgift och återbetalas inte om den som 

söker inte får tillstånd. 

 

Beslutsunderlag 

Bilaga 1  15MTN88-2 Förslag prövningsavgifter Piteå kn 2016 

Bilaga 2  15MTN88-5 Förslag tillsynsavgift Piteå kn 2016 

Bilaga 3  15MTN88-4 Jämförelse avgifter andra kommuner 
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§  82 

Ansökan om serveringstillstånd till slutet sällskap, NEOK AB  

Diarienr 15MTN74 
 

 

Beslut 

Miljö och tillsynsnämnden beviljar ansökan för Norrland Event o Konsult AB, med 

organisationsnummer 556990-5986, om stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap 

enligt 8 kap 2 § Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl, vin, spritdrycker och 

andra jästa alkoholdrycker, vid Bryggeriet, Hampas gränd 12 B. Serveringstillståndet gäller 

dagligen 11.00 – 01.00. 

 

Hyresgästen på Hampasgränd 12, kan boka NEOK:s lokal, Hampasgränd 12 B. Vid bokning 

ska NEOK AB avsäga sig sin serveringsyta för det tillfälle bokningen avser. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden beslutar om omedelbar justering. 

 

Ärendebeskrivning  

Enligt alkohollagen 8 kap 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i 

övrigt är lämplig att bedriva verksamheten, samt att verksamheten kommer att bedrivas i 

enlighet med de krav som ställs i denna lag. Bolaget och personer med betydande inflytande 

i bolaget är prövade hos skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. 

Det förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade personers lämplighet 

att inneha serveringstillstånd. Finansiering visad och styrkt. Bolaget är arbetsgivar- och 

moms registrerat och har F-skatt.  

 

Lokalens belägenhet utgör ur ordnings- och störningssynpunkt inget hinder för det sökta 

tillståndet. Sökanden har avlagt prov för att visa att han eller hon har tillräckliga kunskaper 

om alkohollagstiftningen.  

 

Miljö- och hälsoskydd bedömer mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och 

handlingar samt platsbesök att sökanden och lokalen uppfyller alkohollagstiftningens krav 

och att ett stadigvarande serveringstillstånd till slutna sällskap kan meddelas.  

 

 

Beslutsunderlag 

15MTN74-4 Utredning Norrlands Event o Konsult AB 
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§  83 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd allmänheten/slutet 

sällskap Pite Bryggeri AB 
 

Diarienr 15MTN76 
 

 

Beslut 

Miljö- och tillsynsnämnden beviljar ansökan för Pite Bryggeri AB, med 

organisationsnummer 556982-5424, om provsmakningstillstånd enligt 8 kap 7 § 

Alkohollagen (SFS 2010:1622) att få servera starköl till allmänheten vid Pite Bryggeri AB 

Hampasgränd 12 och 12B, enligt ritning. 

 

Provsmakningstillståndet är avsett att gälla dagligen 11:00 – 01:00. 

 

Vid servering i lokalen benämnd 12B på ritningen ska Pite Bryggeri AB boka lokalen 

skriftligt vid varje tillfälle. I och med bokningen ska det andra bolaget avsäga sig sitt 

serveringstillstånd i lokalen vid dessa tillfällen. Dans, underhållning eller spel får inte ske i 

lokal som hyrs av Pite Bryggeri AB. 

 

Miljö- och tillsynsnämnden förklarar paragrafen omedelbart justerad. 

 

Ärendebeskrivning  

Enligt alkohollagen 8 kap 12 § får serveringstillstånd endast meddelas den som visar att han 

eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheter i 

övrigt är lämplig att bedriva verksamheten, samt att verksamheten kommer att bedrivas i 

enlighet med de krav som ställs i denna lag. Bolaget och personer med betydande inflytande 

i bolaget är prövade hos skattemyndigheten, kronofogdemyndigheten och polismyndigheten. 

Det förekommer inget i dessa yttranden som negativt påverkar prövade personers lämplighet 

att inneha serveringstillstånd. 

 

Finansiering är visad och styrkt. Bolaget är momsregistrerat och har F-skatt. Lokalen är ett 

godkänt skatteupplag enligt lagen (1994:1564) om alkoholskatt. 

 

Sökande har avlagt prov och visat på tillräckliga kunskaper om alkohollagstiftningen.  

 

Lokaler som används för servering till allmänheten eller för servering till slutna sällskap ska 

vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt, enligt alkohollagen 8 kap 16 §. Enligt 

räddningstjänsten uppfyller serveringstället dessa krav.  

 

Mot bakgrund av ansökan, inkomna yttranden och handlingar, platsbesök samt att sökanden 

och lokalen uppfyller alkohollagstiftningens krav, är bedömningen att ett stadigvarande 

provsmakningstillstånd till allmänheten kan meddelas. 

 

Beslutsunderlag 

15MTN76-3 Utredning Pite Bryggeri AB 

15MTN76-4 Ritning 
 

 


