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§ 94
Beslut
Paola Drago Monéus (M) valdes att justera dagens protokoll.

---
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MRN/2017:114

§ 97
Revidering av taxa inom miljöbalkens,
livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpningsområde
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa revideringar av taxa för miljöbalkens,
livsmedelslagens och strålskyddslagens tillämpningsområde i Eskilstuna kommun.
Den reviderade taxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2018.

Motiv till revidering
Revideringarna görs främst för att:


Anpassa taxan till den nya miljöprövningsförordningen som trädde i kraft den
1 januari 2017



Slutföra det arbete med att förenkla taxan som inleddes vid den senaste
revideringen av taxan (revideringen som började gälla den 1 januari 2017).
Förenklingen innebär att riskbedömningssteget tas bort vid fastställande av
årliga tillsynsavgifter för miljöfarliga verksamheter (de verksamheter som
räknas upp i taxebilaga 3)



Möjliggöra debitering vid prövning av tillståndsvillkor för miljöfarliga A- och
B-verksamheter (sådan prövning som sker efter delegation från
miljöprövningsdelegationen respektive mark-och miljödomstolen).

Beskrivning av revideringarna
Ändringarna i taxan är markerade med ett streck i vänstermarginalen. Bilaga 3 är dock
helt ny och är därför inte markerad med streck i vänstermarginalen. Nedan finns en
beskrivning av de viktigaste ändringarna:
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Förändringar i taxebestämmelserna


§ 22. Tillägg görs för att möjliggöra debitering vid prövning av tillståndsvillkor
för miljöfarliga A- och B-verksamheter.



§ 29. Anpassning sker av texten i och med att riskbedömningssteget tagits
bort.

Förändringar i bilaga 1
 Under huvudrubriken ”Miljöfarlig verksamhet” införs en ny rubrik ”Prövning”
där det anges att timdebitering sker vid prövning av tillståndsvillkor för
miljöfarliga A- och B-verksamheter.


Under rubrikerna "Miljöfarlig verksamhet" och "Anmälan" införs
timdebitering vid handläggning av anmälan om ändring av anmälningspliktig
miljöfarlig verksamhet.



Några fasta avgifter för avlopp och värmepumpar har ökats något för att
bättre motsvara verklig handläggningstid.



Under huvudrubriken ”Avfall och producentansvar” har förtydligande skett
för eget omhändertagande av filtermaterial från fosforfällor.

Förändringar i bilaga 2
Det har gjorts redaktionella ändringar i texten kring årliga tillsynsavgifter för
hälsoskyddsverksamheter.
Förändringar i bilaga 3
En helt ny bilaga införs som är anpassad till den nya miljöprövningsförordningen
och den tillsynstid som bedöms behövas för olika verksamhetstyper.
Tillsynstiden utgår i huvudsak från Sveriges kommuners och Landstings (SKL:s)
rekommenderade minimitider. Anpassning har dock gjorts för några branscher där
vi utifrån egen tillsynserfarenhet bedömer att det åtgår mer eller mindre tid än de
tidsrekommendationer som SKL lämnat. Anpassning har gjorts inom följande
branscher: jordbruk, täkter, plastindustri, betongindustri, ytbehandling,
verkstadsindustri, användning av organiska lösningsmedel, fordonstvätt,
bensinstation, biologisk behandling av avfall, avloppsreningsverk, bilskrotar och
krematorier.
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Förändringar i bilaga 4
Anpassning har gjorts utifrån att riskbedömning inte längre sker. Varje avgiftsklass
motsvaras numera av en given tid.

Revideringarnas konsekvenser


Anpassningen till den nya miljöprövningsförordningen medför inga andra
konsekvenser än att det blir lättare att klassa in verksamheterna i rätt
klassningskod i taxan.



Borttagningen av riskbedömningssteget medför att den individuella
anpassningen av tillsynstiden blir något mindre. Avgiftssättningen blir dock
enklare, mer förutsägbar och lättare att förstå för den enskilda verksamheten.
Ekonomiskt sett medför inte borttagningen av riskbedömningssteget någon
större förändring för miljökontoret, eventuellt blir den totala intäkten något
lägre än tidigare. För den enskilda verksamheten kan mindre förändring ske,
några kan få betala något mer och andra något mindre än tidigare.



Möjligheten att ta betalt för vår prövning av tillståndsvillkor för miljöfarliga Aoch B-verksamheter medför att skattekollektivet inte längre belastas med
denna kostnad utan att den istället läggs på verksamhetsutövaren. Den ger oss
också bättre förutsättningar att utföra den tillsyn som verksamheterna behöver
få årligen.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
---
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MRN/2017:115

§ 98
Revidering av taxa för alkohollagens,
tobakslagens och lagen om handel med vissa
receptfria läkemedels tillämpningsområde
Beslut
Kommunfullmäktige föreslås fastställa revideringar av taxa för alkohollagens,
tobakslagens och lagen om handel med vissa receptfria läkemedels
tillämpningsområde i Eskilstuna kommun samt tillägg för lagen om elektroniska
cigaretter och påfyllnadsbehållare.
Ändringarna i taxan föreslås börja gälla från och med den 1 januari 2018 under
förutsättning att kommunfullmäktige tillstyrker förslaget till nytt reglemente för miljöoch räddningstjänstnämnden.

Motiv till revidering
Ändringarna görs för att:


Lägga till avgifter för nämndens nya tillsynsområde enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare som trädde i kraft 1 juli 2017



Harmonisera taxestruktur och avgiftsprinciper med befintlig struktur i
nämndens taxa för miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens
tillämpningsområde



Möjliggöra debitering enligt alkohollagen för sådan handläggning som
nämnden utför men inte tidigare har tagit betalt för



Skapa en tydligare och mer tillämpbar taxa



Anpassa avgifternas storlek till verklig handläggningstid



Införa en timtaxa för tillsynen. Timtaxan ger nämnden en möjlighet att
debitera för sådan tillsyn som inte redan har en fast avgift. Den används även
för att räkna ut de fasta avgifternas storlek i föreslagen taxestruktur



Ändra modell för uttag av årliga tillsynsavgifter där nämndens tillsynsbesök
fokuseras till de verksamheter som bedöms ha störst tillsynsbehov.
Eskilstuna – den stolta Fristaden
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Beskrivning av revideringarna och tillägg
Följande ändringar har gjorts:


Paragraf §§1-21 har lagts till i början av taxan. Paragraferna överensstämmer så
långt som möjligt med de som finns i nämndens taxedokument för
miljöbalkens, livsmedelslagens och strålskyddslagens tillämpning. Paragraferna
tar upp vilka principer som gäller för avgiftssättning och betalning bland annat.



Många avgifter har höjts för att bättre motsvara verklig handläggningstid.



Fasta avgifter för ansökningar och anmälningar enligt alkohollagen har blivit
fler än tidigare. De flesta avgifter som har lagts till är sådan handläggning vi
tidigare inte har tagit betalt för. Det har även skett en uppdelning av några
avgifter för att anpassa olika situationer till verklig handläggningstid. Följande
tillägg har gjorts:
- Ansökan om servering till slutna sällskap sökt av ideell förening,
- Stadigvarande cateringtillstånd, ny tillståndshavare,
- Stadigvarande tillstånd för provsmakning,
- Stadigvarande tillstånd för pausservering,
- Tillfälligt tillstånd för provsmakning,
- Tillfälligt tillstånd för pausservering,
- Anmälan om bolagsändring delas upp i två avgifter med en högre
avgift för en fullständig prövning och en mindre avgift som avser
mindre bolagsändringar,
- Påminnelseavgift för ej inskickad restaurangrapport
- Avgift för genomförandet av kunskapsprov i samband med
nya/ändrade tillstånd.



Möjlighet att ta ut en timavgift för tillsyn enligt alkohollagen, tobakslagen,
lagen om elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare samt lagen om handel
med vissa receptfria läkemedel.



Ny modell för årliga tillsynsavgifter för stadigvarande serveringstillstånd införs.
Den nya modellen är behovsstyrd och avgiften för en verksamhet utgår från
hur många inspektioner som planeras per år.



De avgifter som gäller detaljhandeln med tobak, folköl och läkemedel ser i
stort sett ut som tidigare. Nytt är en avgift för anmälan av försäljningen istället
för nuvarande rutin att i förväg debitera den årliga tillsynsavgiften.



Nya avgifter har lagts till för anmälan och årlig tillsyn enligt lagen om
elektroniska cigaretter och påfyllnadsbehållare.

Eskilstuna – den stolta Fristaden
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Miljö- och räddningstjänstnämnden

Sida

Sammanträdesprotokoll
Sammanträdesdatum

9(16)

2017-10-25

Konsekvenser
Förslaget till förändrad taxa innehåller fler typer av avgifter än vad som tidigare har
funnits. Avgifternas storlek har även ökat en del för att bättre överensstämma med
verklig handläggningstid. Detta innebär eventuellt att nämnden kommer att öka sina
intäkter vilket då kan användas för att öka resurserna för att bättre svara upp till det
verkliga tillsynsbehovet.
För verksamhetsutövarna blir konsekvensen att det kommer att kostar mer att ansöka
eller anmäla, dock ligger avgifterna fortfarande i en sådan nivå att de är jämförbara
med andra kommuner i samma storlek som Eskilstuna.
Årliga avgifter för tillsyn av detaljhandeln med bland annat folköl och tobak kommer
att höjas. Höjningen motsvarar verklig tidsåtgång och är procentuellt sett hög. Enligt
nuvarande taxa är dock dessa avgifter mycket låga.
Den nya modellen för alkoholtillsynens årliga avgifter innebär att nämndens
tillsynsbesök fokuseras till de verksamheter som bedöms ha störst tillsynsbehov vilka
även blir de som kommer att betala mest för tillsynen. Vi bedömer den nya modellen
som rättvis, transparent och att tillsynen fokuseras dit den behövs.
Verksamhetsutövaren kan även till viss del påverka den årliga avgiften själv då en av
faktorerna som genererar extra tillsyn är om bolaget föregående år tilldelats en erinran
eller varning. Verksamheter som inte har fått en erinran eller varning har ett lägre
tillsynsbehov och betalar mindre i årlig tillsynsavgift.
De verksamheter som har en låg alkoholomsättning och som enligt nuvarande
taxemodell har en låg årlig tillsynsavgift kommer i och med denna revidering att få en
högre avgift. Även om avgiften höjs för dessa motsvarar den dock nämndens verkliga
tid för tillsynen.
Den nya modellen för årliga avgifter medför fördelar både för nämnden och
verksamhetsutövarna genom att de årliga avgifterna kan beräknas och debiteras redan
i början av året. Det blir lättare att förutse vilken tillsynsavgift som blir aktuell inför ett
nytt år vilket även underlättar planeringen av verksamheten.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till miljökontorets förslag till beslut.
---
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MRN/2017:113

§ 99
Miljö- och räddningstjänstnämndens
sammanträdestider för 2018

Beslut
Nämnden fastställer sammanträdestiderna för 2018.

Ärendet
Nämnden fastställer sammanträdestiderna följande tider 2018:

Arbetsutskottet

Nämnden

Onsdag 10 januari kl. 08:30
Onsdag 7 februari kl. 08:30
Onsdag 14 mars kl. 08:30
Onsdag 11 april kl. 08:30
Onsdag 9 maj kl. 08:30
Torsdag 7 juni kl. 08:30
Onsdag 15 augusti kl. 08:30
Onsdag 12 september kl.08:30
Onsdag 3 oktober kl. 08:30
Onsdag 14 november kl. 08:30
Onsdag 12 december kl. 08:30

Onsdag 17 januari kl. 13:30
Onsdag 21 februari kl. 13:30
Onsdag 21 mars kl. 13:30
Onsdag 18 april kl. 13:30
Onsdag 16 maj kl. 13:30
Onsdag 20 juni kl. 13:30
Onsdag 22 augusti kl. 13:30
Onsdag 19 september kl. 13:30
Onsdag 24 oktober kl. 13:30
Onsdag 21 november kl. 13:30
Onsdag 19 december kl. 13:30

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
---
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MRN/2017:112

§ 100
Miljö- och räddningstjänstnämndens
verksamhetsplan 2018
Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden tillstyrker förvaltningens förslag till
preliminär verksamhetsplan inklusive budget för 2018.

Ärendet
Enligt anvisningar från kommunstyrelsen är verksamhetsplanen strukturerad utifrån
kommunfullmäktiges strategiska mål och uppdelad i verksamhetsprocesser med
processmål och ettåriga åtaganden. Dessa är indelade i hållbar utveckling och effektiv
organisation. Nämndens verksamhetsplan sätter övergripande mål som preciseras i
lokala verksamhetsplaner samt tillsyns- och kontrollplaner.
Den slutliga verksamhetsplanen för 2018 kommer att fastställas vid nämndens
sammanträde i december samtidigt med de lokala verksamhetsplanerna.

Reservationer
Alar Kuutmann (V) deltar inte i beslutet och lämnar egen verksamhetsplan.
Björn Näsman (SD) och Peter Laufer (SD) deltar inte i beslutet.
Victor Claesson (L) deltar inte i beslutet.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
---
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§ 101
Investeringsbudget för inventarier 2018

Beslut
Miljö- och räddningstjänstnämnden fastställer redovisad investeringsbudget för
inventarier för år 2018.

Ärendet
Investeringsbudget för inventarier 2018:
Utbyte av lastväxlartankar (Räddningstjänsten)
Hydrauliska klippverktyg (Räddningstjänsten)
Personlig skyddsutrustning och ny teknik (Räddningstjänsten)
Möbler och mätutrustning (Miljökontoret)
Totalt budgetår 2018

1500 000 kr
300 000 kr
700 000 kr
200 000 kr
2700 000 kr

Reservationer
Björn Näsman (SD) och Peter Laufer (SD) deltar inte i beslutet.
Victor Claesson (L) deltar inte i beslutet.

Yrkande
Geerth Gustavsson (S) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut, Alar Kuutmann
(V) tillstyrker beslutet.
---
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§ 102
Delegationsärenden 2017

Beslut
Listorna över delegationsbeslut från 9 september 2017 till och med 5 oktober
2017 från miljökontoret och räddningstjänsten läggs till handlingarna.

Ärendet
Delegationsärenden från räddningstjänsten rubricerad period redovisas för
nämnden och avser beslut av brandingenjör/brandinspektör:
Emma Martinsson
Anders Eliasson
Charlotte Lindberg
Sara Kaj
Joakim Lundholm
Tobias Wingemark
Miljökontorets remissyttranden rubricerad period angående hälsoskyddsärende
redovisas för nämnden och avser beslut av miljöinspektörer:
Maria Hansson
Delegationslistorna från miljökontoret rubricerad period redovisas för nämnden
och avser beslut av alkoholhandläggare/miljöinspektörer:
Andreas Rosen
Anna Frode
Anna Lindberg Jansson
Carl Bylund
Daniel Nordstrand
David Aronsson
Elisabeth Carlsson
Emelie Leesment
Erika Anväg
Felicia Liljenmalm
Gustav Helander
Helén Almberg
Ing-Mari Bokvist
Katja Nesterinen
Linda Westerberg
Magdalena Goczkowska
Mari Backlund
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Maria Hansson
Maria Lindberg
Persia Takhtaie
Robert Grip
Robert Janeling
Sara Werdelius
Ulrika Gindemo
Veerle Vantomme
Viktor Kärvinge
Yasmin Qais Albazaz
Ylva Jonasson
---
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MRN/2017:3

§ 103
Ärenden för kännedom 2017
Nämnden lägger förteckningen daterad 6 oktober 2017 till handlingarna.

Förteckning
1. Mark- och miljööverdomstolens beslut den 15 september 2017 gällande Skanska
Asfalt och Betong AB:s tillstånd till fortsatt och utökad täkt av berg samt
vattenverksamhet på fastigheten Balsta 5:1 i Eskilstuna kommun; nu fråga om
verkställighetsförordnande. Mark- och miljööverdomstolen avslår Skanska Asfalt och
Betong AB:s yrkande om verkställighetsförordnande. MRN/2017:31,
MMM.3054.2014
2. Högsta domstolens beslut 28 september 2017 bifaller Taisto Huotaris ansökan om
återställande av försutten tid. Överklagandet ska registreras som ett nytt mål. Högsta
domstolen ska därefter avgöra om prövningstillstånd. MRN/2013:97,
MMM.1789.2009

---
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MRN/2017:4

§ 104
Informationsärenden 2017
Ulf Lindstrand informerade om misstänkt matförgiftning i somras.
Charlotte Lindberg och Ulrika Gindemo informerade om nuläget gällande Restaurang
Kvass.
Sara Kaj berättade om situationen gällande Vita huset.
---
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