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Justering 
 
Utöver ordförande ska Maria Räfsbäck justera dagens protokoll. 
Ersättare är Arthur Löwinger. 
_ _ _ _  
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§ 55  Yttrande över remiss angående 
riskklassning av fiberbankar i Västernorrland 
 (MN-2017-00036-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att överlämna synpunkter på remitterat material till Länsstyrelsen i 
Västernorrland i enlighet med tjänsteskrivelse daterad 2017-09-12. 

Ärendet 
Miljönämnden har erhållit en remiss från länsstyrelsen över en 
kartläggning och riskklassning av fiberbankar och fiberrika sediment 
i Västernorrlands län. Miljönämnden har fått önskemål om att lämna 
generella synpunkter och specifika inspel gällande: 
 

1. Uppgifter om de riskklassade områdena. Om det är 
felaktigheter i använd data eller saknas väsentlig information. 

2. Är de bedömningar som Länsstyrelsen genomfört för 
respektive område rättvisande. Om det saknas viktiga 
aspekter i bedömningarna. 

3. Finns det andra aspekter i rapporten som vi bedömer bör ingå. 
Om det saknas viktiga aspekter i övriga delar i rapporten. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-26-§ 39 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00036-1 - Yttrande över remiss 

angående riskklassning av fiberbankar i Västernorrland 
• Bilaga Missiv till remissen 
• Bilaga PM Riskklassning av Fiberbankar i Västernorrland 
• Bilaga Bilaga 1 Sammanfattning av riskklasser per objekt 
• Bilaga Bilaga 2 Sammanfattning av data för riskklasser per objekt 
• Bilaga Bilaga 3 Tekniskt PM Fiberbanksprojektet Riktvärden 
• Bilaga Bilaga 4 Miljömedicinsk riskbedömning för 

Västernorrland 
_ _ _ _ 
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§ 56  Mål- och resursplan för miljönämnden 2017 
- delårsrapport 2 
 (MN-2016-00036-7) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna delårsrapport 2 och överlämna den till kommunstyrelsen, 
 
att godkänna statusrapporten för internkontrollen. 
 

Ärendet 
Miljökontoret har utarbetat en delårsrapport för tiden januari – 
augusti 2017, utifrån miljönämndens mål- och resursplan för 2017. 
Delårsrapporten är utformad enligt koncernstabens mall. Till 
rapporten bifogas en statusrapport för internkontrollen. 
 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-26 - § 

40 
• Tjänsteskrivelse - MN-2016-00036-7 - Mål- och resursplan för 

miljönämnden 2017 - delårsrapport 2 
• Bilaga Delårsrapport MN januari-augusti 2017 KLAR 
• Bilaga Intern kontrollplan - delrapportering 
_ _ _ _ 
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§ 57  Taxa inom miljöbalkens område för 2018 
 (MN-2017-00029-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå att kommunfullmäktige höjer nuvarande timtaxa inom 
miljöbalkens område med procentsatsen för Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som publiceras på SKL:s hemsida i oktober 2017,  
 
att föreslå att kommunfullmäktige fastställer Taxa för tillsyn och 
prövning inom miljöbalkens område, inklusive taxebilaga 1, 2 och 3, 
daterade 2017-09-14, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna ska 
gälla från 2018-01-01, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för 
varje kalenderår höja den i denna taxa antagna timavgiften med den  
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan nya taxan börjar gälla (8 § i 
taxan).  

Ärendet 
Miljönämnden fullgör kommunens uppgifter med tillsyn och 
prövning inom miljöbalkens område, utom vad gäller strandskydd. 
Arbetet ska avgiftsfinansieras. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-26-§ 41 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00029-1 - Taxa inom miljöbalkens 

område för 2018 
• Bilaga Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

för 2018 
• Bilaga Taxebilaga 1 
• Bilaga Taxebilaga 2 
• Bilaga Taxebilaga 3 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden meddelas kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 
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§ 58  Taxa enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa för 2018 
 (MN-2017-00030-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå att kommunfullmäktige höjer nuvarande timtaxa för tillsyn 
enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
med procentsatsen för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
som publiceras på SKL:s hemsida i oktober 2017,  
 
att föreslå att kommunfullmäktige fastställer Taxa enligt lagen om 
skydd mot internationella hot mot människors hälsa, daterad 2017-
08-23, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna ska 
gälla från 2018-01-01, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för 
varje kalenderår höja den i denna taxa antagna timavgiften med den  
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljökontorets verksamhet med tillsyn enligt lagen (2006:1570) om 
skydd mot internationella hot mot människors säkerhet är förenad 
med en taxa. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-26 - § 

42 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00030-1 - Taxa enligt lagen om 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa för 2018 
• Bilaga Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa för 2018 

Uppföljning av beslut 
Kommunfullmäktiges beslut kommer att meddelas miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 59  Taxa inom strålskyddslagens område för 
2018 
 (MN-2017-00031-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå att kommunfullmäktige höjer nuvarande timavgift inom 
strålskyddslagen område med procentsatsen för Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på SKL:s hemsida i 
oktober 2017, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige fastställer Taxa för tillsyn inom 
strålskyddslagens område, daterad 2017-08-22, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna ska 
gälla från 2018-01-01, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för 
varje kalenderår höja den i denna taxa antagna timavgiften med den  
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan nya taxan börjar gälla. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har enligt strålskyddslagen rätt att ta ut avgift för tillsyn 
av solarieverksamhet. Kommunfullmäktige fattar beslut om taxan. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-26 - § 

43 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00031-1 - Taxa inom 

strålskyddslagens område för 2018 
• Bilaga Förslag till revidering av Taxa inom strålskyddslagens 

område för 2018 (3) 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden meddelas kommunfullmäktiges beslut i ärendet. 
_ _ _ _ 
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§ 60  Taxa för offentlig livsmedels- och 
foderkontroll för 2018 
 (MN-2017-00032-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå att kommunfullmäktige höjer nuvarande timavgifter inom 
området offentlig livsmedels- och foderkontroll, med procentsatsen 
för Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på 
SKL:s hemsida i oktober 2017, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige fastställer Taxa för offentlig 
livsmedels- och foderkontroll, daterad 2017-09-06, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna ska 
gälla från 2018-01-01, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för 
varje kalenderår höja de i denna taxa antagna timavgifterna med den  
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan nya taxan börjar gälla. 

Ärendet 
Miljönämnden har enligt livsmedelslagstiftningen samt lagen om 
foder och animaliska biprodukter med tillhörande föreskrifter och 
EU-förordningar rätt att ta ut avgifter för den kontroll som utförs. 
Kommunfullmäktige fastställer taxan.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-26-§ 44 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00032-1 - Taxa för offentlig 

livsmedels- och foderkontroll för 2018 
• Bilaga Taxa för offentlig livsmedels- och foderkontroll för 2018 

Uppföljning av beslut 
Miljönämnden ska meddelas kommunfullmäktiges beslut i frågan. 
_ _ _ 
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§ 61  Taxa för tillsyn över handel med vissa 
receptfria läkemedel för 2018 
 (MN-2017-00033-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå att kommunfullmäktige höjer nuvarande timtaxa inom 
området för handel med receptfria läkemedel med procentsatsen för 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på SKL:s 
hemsida i oktober 2017,  
 
att föreslå att kommunfullmäktige fastställer Taxa för handel med 
receptfria läkemedel, daterad 2017-08-23, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna ska 
gälla från 2018-01-01, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för 
varje kalenderår höja den i denna taxa antagna timavgiften med den  
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan nya taxan börjar gälla.  
 

Ärendet 
För tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel har 
miljönämnden rätt att ta ut avgift enligt taxa som fastställts av 
kommunfullmäktige 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-26-§ 45 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00033-1 - Taxa för tillsyn över 

handel med vissa receptfria läkemedel för 2018 
• Bilaga Taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria 

läkemedel för 2018 

Uppföljning av beslut 
Kommunfullmäktiges beslut kommer att meddelas miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 62  Taxa för uppdragsverksamhet inom 
miljöområdet för 2018 
 (MN-2017-00034-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att föreslå att kommunfullmäktige höjer nuvarande timtaxa för 
uppdragsverksamhet inom miljöområdet med procentsatsen för 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som publiceras på SKL:s 
hemsida i oktober 2017,  
 
att föreslå att kommunfullmäktige fastställer Taxa för 
uppdragsverksamhet inom miljöområdet, daterad 2017-08-23, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige beslutar att de nya avgifterna ska 
gälla från 2018-01-01, 
 
att föreslå att kommunfullmäktige delegerar till miljönämnden att för 
varje kalenderår höja den i denna taxa antagna timavgiften med den  
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad året innan nya taxan börjar gälla. 
 

Ärendet 
För arbete som utförs på uppdrag av annan har miljönämnden rätt att 
ta avgift enligt en taxa som fastställts av kommunfullmäktige. 
Timavgiften i taxan motsvarar timavgiften för tillsyn enligt 
miljöbalken med flera tillsynsområden. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-26-§ 46 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00034-1 - Taxa för 

uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2018 
• Bilaga Taxa för uppdragsverksamhet inom miljöområdet för 2018 

Uppföljning av beslut 
Kommunfullmäktiges beslut kommer att meddelas miljönämnden. 
_ _ _ _ 
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§ 63  Sammanträdesplan 2018 för miljönämnden 
och dess arbetsutskott 
 (MN-2017-00037-1) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att anta föreslagna sammanträdesdagar och former för miljönämnden 
och dess arbetsutskott för 2018.  

Ärendet 
Miljökontoret har tagit fram förslag till sammanträdesdatum för 
miljönämnden och arbetsutskottet 2018.  
 
Arbetsutskott  Miljönämnd  
Tisdagar 13.00  Onsdagar 10.00 gruppmötet börjar 08.00  
   17 januari  
6 februari   14 februari  
6 mars    14 mars  
10 april   18 april  
8 maj    16 maj  
4 juni (måndag)  13 juni  
 
11 september   19 september  
9 oktober  17 oktober  
6 november  14 november  
4 december  12 december  
 
Ordförande har mandat att i samråd med miljödirektör ställa in 
nämndsmöten när ärendena är för få och när besluten kan tas vid 
nästa möte. Det kan även ske ändringar av sammanträdesdatum 
eller sammanträdestider. Om ett möte ställs in informeras 
ledamöterna cirka två veckor innan nämndsmötet. I särskilda fall 
kan det bli aktuellt att ändra datum eller tid för ett nämndsmöte 
eller arbetsutskott och då informeras ledamöterna i god tid innan.  

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-26-§ 47 
• Tjänsteskrivelse - MN-2017-00037-1 - Sammanträdesplan 2018 

för miljönämnden och dess arbetsutskott 
_ _ _ _ 
 



 

Sammanträdesprotokoll 
 
 
 
Sammanträdesdatum 

 
 
 
 
Sida 

Miljönämnden 2017-10-03 13 
 

Justerandes signatur    Utdragsbestyrkande 

     

     

 
 

 

§ 64  Delegationsbeslut - redovisning oktober 
2017 
 (MN-2016-00049-15) 
 

Beslut 
Miljönämnden beslutar 
 
att godkänna redovisningen av delegationsbesluten och lägga den till 
handlingarna. 
 

Ärendet 
Miljönämnden har enligt gällande delegationsordning beslutat att 
sådana ärenden som förvaltningschef eller ordförande har fattat 
beslut om ska anmälas till nämnden. Förvaltningschefen har i sin tur 
en omfattande vidaredelegering till handläggare som ska godkännas 
av förvaltningschef och sedan skickas till nämnden för kännedom. 
Redovisningen avser inlämnade delegationsbeslut från föregående 
anmälan, dvs 2017-08-22 – 2017-09-12. 

Beslutsunderlag 
• Protokollsutdrag Miljönämndens arbetsutskott - 2017-09-26-§ 48 
• Tjänsteskrivelse - MN-2016-00049-15 - Delegationsbeslut - 

redovisning oktober 2017 
• Bilaga Beslut om nedsättning av fast årlig avgift, Nacksta 5_28 
• Bilaga Beslut om att godkänna redovisning av delegationsbeslut – 

oktober 2017 
_ _ _ _ 
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§ 65  Meddelanden oktober 2017 - ärenden för 
kännedom 
(MN-2016-00048-11) 
 
 
Här redovisas information som beslut från statliga myndigheter, 
fullmäktigebeslut med mera.  
 

• Projektrapport förskolor 
_ _ _ _ 
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§ 66  Information från förvaltningen 
 
Under miljönämndens informationstimme informerar Charlotta 
Eriksson, (Med. Dr), Karolinska institutet, Centrum för arbets- och 
Miljömedicin om bullers effekter på hälsan,  
 
Kristin Eriksson informerar att miljökontoret deltar i 
Naturvårdsverkets kampanj om vedeldning. 
 
Gisela Arnell informerar om nytt sätt att hämta hem möteshandlingar. 
Detta kommer från oktober att göras via Samarbetsrum. 
_ _ _ _ 
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§ 67  Övriga frågor 
 
Inga övriga frågor ställdes. 
_ _ _ _ 
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