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§ 97 Dnr 2022–00005  

Närvaro och justerare 

Till justerare av mötets protokoll föreslås Claes Osslén (SD)  

 

Byggnadsnämndens beslut 

      
Byggnadsnämnden beslutar att utse Claes Osslén (SD) till att justera mötets 
protokoll. 
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§ 98 Dnr 2022–00006  

Fastställande av dagordning 

Föreligger förslag till dagordning 2022-11-10.      

 

Byggnadsnämndens beslut 

 

Byggnadsnämnden beslutar att godkänna den förslagna dagordningen. 
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§ 99 Dnr 2022–00080  

Reglemente för Bygg- och miljönämnden gällande från 
och med 2023-01-01 

 

Sammanfattning 

      
Kommunfullmäktige bekräftade den 25 april 2022 det beslut 
kommunstyrelsen fattade i juni 2020, om utträde ur Söderåsens 
miljöförbund. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att utträdet ska ske per 
den 31 december 2022 och att byggnadsnämnden får i uppdrag att vidta 
åtgärder för att inrätta en miljöavdelning och återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag på reglemente för nämnden.   

För att nämndens och förvaltningens ansvarsområden ska vara tydliga 
föreslås även en namnändring av dessa.  

 

Beslutsunderlag 

      
Tjänsteskrivelse, Anneli Gille, 2022-11-03 
Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden 
Nuvarande reglemente för byggnadsnämnden 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-25, § 50, 
beslut om utträde ur Söderåsens miljöförbund 
 
 
Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 

 

Propositionsordning: 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
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Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

- att anta reglemente för bygg- och miljönämnden, gällande från och 
med 2023-01-01 

- att byggnadsnämnden från och med 2023-01-01 byter namn till 
bygg- och miljönämnden 

- att byggnadsförvaltningen från och med 2023-01-01 byter namn till 
bygg- och miljöförvaltningen  

 

 

Byggnadsnämndens beslut 

      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

- att anta reglemente för bygg- och miljönämnden, gällande från och 
med 2023-01-01 

- att byggnadsnämnden från och med 2023-01-01 byter namn till 
bygg- och miljönämnden 

- att byggnadsförvaltningen från och med 2023-01-01 byter namn till 
bygg- och miljöförvaltningen  

 

Reservation: 

Oppositionen reserverar sig mot beslutet  

 
Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 100 Dnr 2022–00081  

Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt 
angränsande regelverk 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningarna utgår ifrån en uträkning av kommunens kostnad per 
timme för myndighetsutövningen i enlighet med en modell SKR har tagit 
fram. För lönekostnaden har en schablon använts, eftersom all personal inte 
är anställd ännu. Denna kommer att ses över i samband med att all 
personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om 
foder och animaliska biprodukter samt angränsande regelverk. 

 

Beslutsunderlag 

      
Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28  

Förslag till ny taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk 

Nuvarande taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna, Söderåsens 
miljöförbund 

 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår förvaltningen en taxa för bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna. 
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Båda dessa områden regleras i grunden av EU:s kontrollförordning och 
därför anser förvaltningen att en gemensam taxa för dessa områden är 
lämpligt och ett effektivt arbetssätt. 

Taxan utformas så att kommunens kostnader för tillsyn och kontroll ska 
betalas av den som tillsynen och kontrollen avser, vilket innebär att antalet 
kontrolltimmar multipliceras med en timavgift. Avgiften debiteras efter utförd 
kontroll. 

Timavgiften grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

 

Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 

 

Propositionsordning: 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter samt angränsande regelverk från och med den 1 januari 2023 

 

Byggnadsnämndens beslut 

      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter samt angränsande regelverk från och med den 1 januari 2023 
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Reservation: 

Oppositionen reserverar sig mot beslutet  

 

Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 

 

 

 

Byggnadsnämndens protokoll extra nämnd
(Signerat, SHA-256 2742B8F0BC2260C4774D3865145FAB633B7A032CCA02C06912A849FD2906AE37)

Sida 9 av 25



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 101 Dnr 2022–00082  

Taxa enligt miljöbalken samt marknadskontroll 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. I förslaget används samma riskklassning som 
Söderåsens miljöförbund har använt. För lönekostnaden har en schablon 
använts, eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses 
över i samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt miljöbalk (1998:808) och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. 

    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 
samt marknadskontroll 

Förslag till taxebilaga 1 Fast prövningsavgift 

Förslag till taxebilaga 2 Riskklassning 

Förslag till taxebilaga 3 Avgiftskoder för miljöfarlig verksamhet och  

hälsoskyddsverksamheter 

Nuvarande taxa enligt miljöbalken, Söderåsens miljöförbund 
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Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken och EU:s regelverk 
kring marknadskontroll. För närvarande finns ingen taxa för tillsynen enligt 
marknadskontrollförordningen, det är en komplettering som behövs för att 
kommunen ska kunna ta betalt för tillsynen enligt det regelverket. 
Byggnadsförvaltningen föreslår att dessa båda taxor läggs ihop i en 
gemensam taxa. 

Taxans struktur utgår från verksamhetsbeskrivningar och koder i 
miljöprövningsförordningen, samt Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) avgiftsklassificering från 2017.  

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

Fast prövningsavgift (Taxebilaga 1)  

Förvaltningen föreslår att vissa prövningar får en fast avgift, det vill säga ett 
fast antal timmar. Dessa timmar är ett medelvärde av vad en sådan 
prövning tar i tid. Syftet är att underlätta handläggningen och att göra det 
tydligt för den som söker vad kostnaden kommer att bli. 

Riskklassning (Taxebilaga 2) 

Taxebilaga 2 visar hur riskklassningen av verksamheter går till. Alla 
verksamheter placeras först in i en avgiftsklass beroende på bransch, 
inriktning och omfattning (se taxebilaga 3). Därefter görs en riskbedömning 
utifrån bestämda riskfaktorer så som exempelvis förorenad mark eller 
närhet till bostäder. 

Avgiftskoder för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet 
(Taxebilaga 3)  

I taxebilaga 3 finns en tabell med alla typer av verksamheter enligt 
miljöbalken och deras avgiftsklasser och prövningsnivåer. Denna tabell 
utgör en grund för beräkningen av tillsynsavgiften. 

 

Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 

 

Propositionsordning: 
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Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalk 
(1998:808) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 
om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring 
av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011, från och med 1 januari 2023  

 

 

Byggnadsnämndens beslut 

      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalk 
(1998:808) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 
om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring 
av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011, från och med 1 januari 2023  

 

Reservation: 

Oppositionen reserverar sig mot beslutet  

 

Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 102 Dnr 2022-00083  

Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 

Nuvarande taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer, Söderåsens 
miljöförbund 

 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 

Taxan utformas så att kommunens kostnader för tillsyn ska betalas av den 
som tillsynen avser, vilket innebär att antalet tillsynstimmar multipliceras 
med en timavgift. Avgiften debiteras efter utförd tillsyn. 
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Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

      
 
Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 

 

Propositionsordning: 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 
 
 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2023  

 

Byggnadsnämndens beslut 

      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2023  

 

 

Reservation: 

Oppositionen reserverar sig mot beslutet  
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Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 103 Dnr 2022-00084  

Taxa enligt strålskyddslagen 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt strålskyddslagen (2018:396).      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen 

Nuvarande taxa enligt strålskyddslagen, Söderåsens miljöförbund 

    

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen. 

Taxan utformas så att kommunens kostnader för tillsyn ska betalas av den 
som tillsynen avser, vilket innebär att antalet tillsynstimmar multipliceras 
med en timavgift. Avgiften debiteras efter utförd tillsyn. 

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
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procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

 

Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 

 

Propositionsordning: 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 

 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen (2018:396) från och med den 1 januari 2023  

 

Byggnadsnämndens beslut 

      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen (2018:396) från och med den 1 januari 2023  

 

Reservation: 

Oppositionen reserverarar sig mot beslutet  

 

Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 

 

 

 

Byggnadsnämndens protokoll extra nämnd
(Signerat, SHA-256 2742B8F0BC2260C4774D3865145FAB633B7A032CCA02C06912A849FD2906AE37)

Sida 18 av 25



 

Byggnadsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19 (24) 

Sammanträdesdatum 

2022-11-10 
 

 

  
 

 

Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 

 

§ 104 Dnr 2022-00085  

Taxa enligt tobakslagen, lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter samt alkohollagen 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en grundläggande princip att den verksamhet som 
ansöker om tillstånd, anmäler samt driver sådan verksamhet som omfattas 
av förslaget till taxa, ska betala den kostnad kommunen har för prövning 
och tillsyn i dennes ärende enligt självkostnadsprincipen. För lönekostnaden 
har en schablon använts, eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna 
kommer att ses över i samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan för handel med elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror.  

     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror  

Nuvarande taxa enligt tobakslagen, Söderåsens miljöförbund 

Nuvarande taxa enligt alkohollagen, Söderåsens miljöförbund 

 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och 
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tobaksvaror. För närvarande finns ingen taxa för tillsynen enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter, det är en komplettering som behövs för att 
kommunen ska kunna ta betalt för tillsynen enligt det regelverket. 
Byggnadsförvaltningen föreslår att dessa taxor läggs ihop i en gemensam 
taxa. 

Taxan föreslås till stor del grunda sig på fasta avgifter för att minska 
administrationen och skapa en förutsebarhet hos de företag tillsynen riktar 
sig till. Fasta avgifter innebär att avgiften är ett snittvärde för den typ av 
ärende som avgiften avser, ibland kan det enskilda ärendet ta kortare tid än 
så och ibland längre tid, men avgiftens storlek blir ändå densamma. 

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

     
 

Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 

 

Propositionsordning: 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 

 
 
 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och 
tobaksvaror från och med den 1 januari 2023. 

 

Byggnadsnämndens beslut 

      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
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att fastställa bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och 
tobaksvaror från och med den 1 januari 2023 

 

Reservation: 

Oppositionen reserverarar sig mot beslutet  

 

Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 

 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 105 Dnr 2022-00086  

Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 

Sammanfattning 

Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 

Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 

SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 

Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel.      

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 

Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

Nuvarande taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
Söderåsens miljöförbund 

 

Ärendet 

Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 
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Taxan föreslås till stor del grunda sig på fasta avgifter för att minska 
administrationen och skapa en förutsebarhet hos de företag tillsynen riktar 
sig till. Fasta avgifter innebär att avgiften är ett snittvärde för den typ av 
ärende som avgiften avser, ibland kan det enskilda ärendet ta kortare tid än 
så och ibland längre tid, men avgiftens storlek blir ändå densamma. 

Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 

 

Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 

 

Propositionsordning: 

Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.     

 
 
 

Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 

Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel från och med 1 
januari 2023  

 

Byggnadsnämndens beslut 

Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  

att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel från och med 1 
januari 2023  
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Reservation: 

Oppositionen reserverarar sig mot beslutet  

 

Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 

 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 97 Dnr 2022–00005  


Närvaro och justerare 


Till justerare av mötets protokoll föreslås Claes Osslén (SD)  


 


Byggnadsnämndens beslut 


      
Byggnadsnämnden beslutar att utse Claes Osslén (SD) till att justera mötets 
protokoll. 
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§ 98 Dnr 2022–00006  


Fastställande av dagordning 


Föreligger förslag till dagordning 2022-11-10.      


 


Byggnadsnämndens beslut 


 


Byggnadsnämnden beslutar att godkänna den förslagna dagordningen. 
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§ 99 Dnr 2022–00080  


Reglemente för Bygg- och miljönämnden gällande från 
och med 2023-01-01 


 


Sammanfattning 


      
Kommunfullmäktige bekräftade den 25 april 2022 det beslut 
kommunstyrelsen fattade i juni 2020, om utträde ur Söderåsens 
miljöförbund. Beslutet i kommunfullmäktige innebär att utträdet ska ske per 
den 31 december 2022 och att byggnadsnämnden får i uppdrag att vidta 
åtgärder för att inrätta en miljöavdelning och återkomma till 
kommunfullmäktige med förslag på reglemente för nämnden.   


För att nämndens och förvaltningens ansvarsområden ska vara tydliga 
föreslås även en namnändring av dessa.  


 


Beslutsunderlag 


      
Tjänsteskrivelse, Anneli Gille, 2022-11-03 
Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden 
Nuvarande reglemente för byggnadsnämnden 
Protokollsutdrag från kommunfullmäktiges sammanträde 2022-04-25, § 50, 
beslut om utträde ur Söderåsens miljöförbund 
 
 
Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 


 


Propositionsordning: 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 
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Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 


Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  


- att anta reglemente för bygg- och miljönämnden, gällande från och 
med 2023-01-01 


- att byggnadsnämnden från och med 2023-01-01 byter namn till 
bygg- och miljönämnden 


- att byggnadsförvaltningen från och med 2023-01-01 byter namn till 
bygg- och miljöförvaltningen  


 


 


Byggnadsnämndens beslut 


      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  


- att anta reglemente för bygg- och miljönämnden, gällande från och 
med 2023-01-01 


- att byggnadsnämnden från och med 2023-01-01 byter namn till 
bygg- och miljönämnden 


- att byggnadsförvaltningen från och med 2023-01-01 byter namn till 
bygg- och miljöförvaltningen  


 


Reservation: 


Oppositionen reserverar sig mot beslutet  


 
Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 


Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 100 Dnr 2022–00081  


Taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna samt 
angränsande regelverk 


Sammanfattning 


Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 


Taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt livsmedels- och 
foderlagstiftningarna utgår ifrån en uträkning av kommunens kostnad per 
timme för myndighetsutövningen i enlighet med en modell SKR har tagit 
fram. För lönekostnaden har en schablon använts, eftersom all personal inte 
är anställd ännu. Denna kommer att ses över i samband med att all 
personal är på plats. 


SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 


Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om 
foder och animaliska biprodukter samt angränsande regelverk. 


 


Beslutsunderlag 


      
Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28  


Förslag till ny taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
livsmedels- och foderlagstiftningarna samt angränsande regelverk 


Nuvarande taxa enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna, Söderåsens 
miljöförbund 


 


Ärendet 


Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår förvaltningen en taxa för bygg- och 
miljönämndens verksamhet enligt livsmedels- och foderlagstiftningarna. 
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Båda dessa områden regleras i grunden av EU:s kontrollförordning och 
därför anser förvaltningen att en gemensam taxa för dessa områden är 
lämpligt och ett effektivt arbetssätt. 


Taxan utformas så att kommunens kostnader för tillsyn och kontroll ska 
betalas av den som tillsynen och kontrollen avser, vilket innebär att antalet 
kontrolltimmar multipliceras med en timavgift. Avgiften debiteras efter utförd 
kontroll. 


Timavgiften grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 


 


Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 


 


Propositionsordning: 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 


 


 


Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 


Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  


att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter samt angränsande regelverk från och med den 1 januari 2023 


 


Byggnadsnämndens beslut 


      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  


att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
livsmedelslagen (2006:804) och lag (2006:805) om foder och animaliska 
biprodukter samt angränsande regelverk från och med den 1 januari 2023 







 


Byggnadsnämnden 


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 


9 (24) 


Sammanträdesdatum 


2022-11-10 
 


 


  
 


 


Justerarnas signaturer   Protokollsutdraget bestyrks 


 


Reservation: 


Oppositionen reserverar sig mot beslutet  


 


Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 


Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 101 Dnr 2022–00082  


Taxa enligt miljöbalken samt marknadskontroll 


Sammanfattning 


Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 


Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. I förslaget används samma riskklassning som 
Söderåsens miljöförbund har använt. För lönekostnaden har en schablon 
använts, eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses 
över i samband med att all personal är på plats. 


SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 


Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt miljöbalk (1998:808) och Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) 2019/1020 om marknadskontroll och 
överensstämmelse för produkter och om ändring av direktiv 2004/42/EG 
och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 305/2011. 


    


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 


Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 
samt marknadskontroll 


Förslag till taxebilaga 1 Fast prövningsavgift 


Förslag till taxebilaga 2 Riskklassning 


Förslag till taxebilaga 3 Avgiftskoder för miljöfarlig verksamhet och  


hälsoskyddsverksamheter 


Nuvarande taxa enligt miljöbalken, Söderåsens miljöförbund 
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Ärendet 


Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken och EU:s regelverk 
kring marknadskontroll. För närvarande finns ingen taxa för tillsynen enligt 
marknadskontrollförordningen, det är en komplettering som behövs för att 
kommunen ska kunna ta betalt för tillsynen enligt det regelverket. 
Byggnadsförvaltningen föreslår att dessa båda taxor läggs ihop i en 
gemensam taxa. 


Taxans struktur utgår från verksamhetsbeskrivningar och koder i 
miljöprövningsförordningen, samt Sveriges Kommuner och Regioners 
(SKR) avgiftsklassificering från 2017.  


Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 


Fast prövningsavgift (Taxebilaga 1)  


Förvaltningen föreslår att vissa prövningar får en fast avgift, det vill säga ett 
fast antal timmar. Dessa timmar är ett medelvärde av vad en sådan 
prövning tar i tid. Syftet är att underlätta handläggningen och att göra det 
tydligt för den som söker vad kostnaden kommer att bli. 


Riskklassning (Taxebilaga 2) 


Taxebilaga 2 visar hur riskklassningen av verksamheter går till. Alla 
verksamheter placeras först in i en avgiftsklass beroende på bransch, 
inriktning och omfattning (se taxebilaga 3). Därefter görs en riskbedömning 
utifrån bestämda riskfaktorer så som exempelvis förorenad mark eller 
närhet till bostäder. 


Avgiftskoder för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamhet 
(Taxebilaga 3)  


I taxebilaga 3 finns en tabell med alla typer av verksamheter enligt 
miljöbalken och deras avgiftsklasser och prövningsnivåer. Denna tabell 
utgör en grund för beräkningen av tillsynsavgiften. 


 


Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 


 


Propositionsordning: 
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Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 


 


Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 


Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  


att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalk 
(1998:808) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 
om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring 
av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011, från och med 1 januari 2023  


 


 


Byggnadsnämndens beslut 


      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  


att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalk 
(1998:808) samt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/1020 
om marknadskontroll och överensstämmelse för produkter och om ändring 
av direktiv 2004/42/EG och förordningarna (EG) nr 765/2008 och (EU) nr 
305/2011, från och med 1 januari 2023  


 


Reservation: 


Oppositionen reserverar sig mot beslutet  


 


Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 


Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 102 Dnr 2022-00083  


Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer 


Sammanfattning 


Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 


Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 


SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 


Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer. 


     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 


Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer 


Nuvarande taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer, Söderåsens 
miljöförbund 


 


Ärendet 


Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
sprängämnesprekursorer. 


Taxan utformas så att kommunens kostnader för tillsyn ska betalas av den 
som tillsynen avser, vilket innebär att antalet tillsynstimmar multipliceras 
med en timavgift. Avgiften debiteras efter utförd tillsyn. 
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Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 


      
 
Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 


 


Propositionsordning: 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 


 
 
 


Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 


Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  


att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2023  


 


Byggnadsnämndens beslut 


      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  


att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2014:799) om sprängämnesprekursorer från och med 1 januari 2023  


 


 


Reservation: 


Oppositionen reserverar sig mot beslutet  
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Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 


Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 103 Dnr 2022-00084  


Taxa enligt strålskyddslagen 


Sammanfattning 


Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 


Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 


SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 


Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt strålskyddslagen (2018:396).      


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 


Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen 


Nuvarande taxa enligt strålskyddslagen, Söderåsens miljöförbund 


    


Ärendet 


Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt strålskyddslagen. 


Taxan utformas så att kommunens kostnader för tillsyn ska betalas av den 
som tillsynen avser, vilket innebär att antalet tillsynstimmar multipliceras 
med en timavgift. Avgiften debiteras efter utförd tillsyn. 


Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
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procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 


 


Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 


 


Propositionsordning: 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 


 


 


Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 


Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  


att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen (2018:396) från och med den 1 januari 2023  


 


Byggnadsnämndens beslut 


      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  


att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt 
strålskyddslagen (2018:396) från och med den 1 januari 2023  


 


Reservation: 


Oppositionen reserverarar sig mot beslutet  


 


Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
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Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 104 Dnr 2022-00085  


Taxa enligt tobakslagen, lagen om tobaksfria 
nikotinprodukter samt alkohollagen 


Sammanfattning 


Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 


Taxorna utgår ifrån en grundläggande princip att den verksamhet som 
ansöker om tillstånd, anmäler samt driver sådan verksamhet som omfattas 
av förslaget till taxa, ska betala den kostnad kommunen har för prövning 
och tillsyn i dennes ärende enligt självkostnadsprincipen. För lönekostnaden 
har en schablon använts, eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna 
kommer att ses över i samband med att all personal är på plats. 


SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 


Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan för handel med elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror.  


     


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 


Bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska cigaretter och 
påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och tobaksvaror  


Nuvarande taxa enligt tobakslagen, Söderåsens miljöförbund 


Nuvarande taxa enligt alkohollagen, Söderåsens miljöförbund 


 


Ärendet 


Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllnadsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och 
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tobaksvaror. För närvarande finns ingen taxa för tillsynen enligt lagen om 
tobaksfria nikotinprodukter, det är en komplettering som behövs för att 
kommunen ska kunna ta betalt för tillsynen enligt det regelverket. 
Byggnadsförvaltningen föreslår att dessa taxor läggs ihop i en gemensam 
taxa. 


Taxan föreslås till stor del grunda sig på fasta avgifter för att minska 
administrationen och skapa en förutsebarhet hos de företag tillsynen riktar 
sig till. Fasta avgifter innebär att avgiften är ett snittvärde för den typ av 
ärende som avgiften avser, ibland kan det enskilda ärendet ta kortare tid än 
så och ibland längre tid, men avgiftens storlek blir ändå densamma. 


Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 


     
 


Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 


 


Propositionsordning: 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag. 


 
 
 


Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 


Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  


att fastställa bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och 
tobaksvaror från och med den 1 januari 2023. 


 


Byggnadsnämndens beslut 


      
Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  
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att fastställa bygg- och miljönämndens taxa för handel med elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare, folköl, tobaksfria nikotinprodukter och 
tobaksvaror från och med den 1 januari 2023 


 


Reservation: 


Oppositionen reserverarar sig mot beslutet  


 


Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 


 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 
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§ 105 Dnr 2022-00086  


Taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria 
läkemedel 


Sammanfattning 


Från och med den 1 januari 2023 kommer Bjuvs kommun ha en egen 
miljöavdelning, då kommunen lämnar Söderåsens miljöförbund. 
Miljöavdelningen kommer att höra till nuvarande byggnadsförvaltningen och 
politiskt styras av nuvarande byggnadsnämnden, som i samband med detta 
kommer att byta namn till bygg- och miljönämnden. Med anledning av detta 
behöver kommunfullmäktige i Bjuvs kommun fastställa taxor enligt de lagar 
där miljöavdelningen ska sköta myndighetsutövningen. 


Taxorna utgår ifrån en riskklassning av verksamheterna och en uträkning av 
kommunens kostnad per timme för myndighetsutövningen i enlighet med en 
modell SKR har tagit fram. För lönekostnaden har en schablon använts, 
eftersom all personal inte är anställd ännu. Denna kommer att ses över i 
samband med att all personal är på plats. 


SKR tar varje år fram ett index för hur mycket kommunernas kostnader ökar 
varje år, PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet). Förvaltningen föreslår 
att taxan justeras årligen med det indexet och att bygg- och miljönämnden 
får delegation från kommunfullmäktige att göra den justeringen. Om själva 
taxan eller beräkningsgrunderna ändras ska beslutet däremot tas av 
kommunfullmäktige. 


Taxorna enligt de olika lagstiftningarna hanteras som separata beslut. Detta 
ärende rör taxan enligt lag (2009:730) om handel med vissa receptfria 
läkemedel.      


 


Beslutsunderlag 


Tjänsteskrivelse, Sulejman Ovčina och Anneli Gille, 2022-10-28 


Förslag till taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel 


Nuvarande taxa enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel, 
Söderåsens miljöförbund 


 


Ärendet 


Med anledning av Bjuvs kommuns utträde ur Söderåsens miljöförbund och 
inrättande av en miljöavdelning föreslår byggnadsförvaltningen en taxa för 
bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lagen om handel med vissa 
receptfria läkemedel. 
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Taxan föreslås till stor del grunda sig på fasta avgifter för att minska 
administrationen och skapa en förutsebarhet hos de företag tillsynen riktar 
sig till. Fasta avgifter innebär att avgiften är ett snittvärde för den typ av 
ärende som avgiften avser, ibland kan det enskilda ärendet ta kortare tid än 
så och ibland längre tid, men avgiftens storlek blir ändå densamma. 


Timavgifterna grundar sig på de faktiska kostnaderna per timme för 
myndighetsutövningen. Timavgiften justeras varje kalenderår med den 
procentsats för PKV (Prisindex för Kommunal Verksamhet) som är 
publicerad på SKR:s hemsida för oktober månad året före avgiftsåret. 


 


Yrkanden: 
Claes Osslén, Jörgen Johnsson, Raymond Blixt och Göran Palmkvist yrkar 
bifall. 
 
Lise-Lott Ljung, Sofia Hallkvist, Kai Christiansen och Nils-Erik Sandberg 
yrkar avslag. 
 


 


Propositionsordning: 


Ordförande ställer proposition på förvaltningens förslag och oppositionens 
yrkande och finner att byggnadsnämnden beslutar enligt förvaltningens 
förslag.     


 
 
 


Byggnadsförvaltningens förslag till beslut 


Byggnadsförvaltningen föreslår byggnadsnämnden föreslå 
kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta  


att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel från och med 1 
januari 2023  


 


Byggnadsnämndens beslut 


Byggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunstyrelsen föreslå 
kommunfullmäktige besluta  


att fastställa taxan för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt lag 
(2009:730) om handel med vissa receptfria läkemedel från och med 1 
januari 2023  
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Reservation: 


Oppositionen reserverarar sig mot beslutet  


 


Skriftlig motivering från oppositionen: 
 
Organisationen är inte färdig, alla beslut och tillstånd är inte tagna. Samt att 
vi från oppositionen vill inte att Bjuvs Kommun lämnar Söderåsens 
miljöförbund. 
 


 


Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
Diariet 
Söderåsens miljöförbund 


 


 


 


 





