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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-12

Bygg- och miljönämnden

§146

Dnr BMN 2019-290

Besvara remiss gällande namnsättning av SCB tätortsområde från
Lantmäteriet
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
Anta nedan yttrande som sitt eget
Bygg- och miljönämnden föreslår att de nya områdena kallas:
T0456 Hysingsvik – Solö – Grovstanäs
T0462 Malsta
T0464 Oxhalsö
Bygg- och miljönämnden föreslår att:
T0322 Spillersboda byter namn till: Spillersboda – Håtö
T0206 Nabbo, Gräddö och Rävsnäs byter namn till: Gräddö, Nabbo och Rävsnäs
För att dessa namn ska återspegla den yta som idag är klassad som tätort enligt SCB.
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
I Norrtälje kommun är det 3 nya statistiska tätorter som har definierats 2018-12-31 samt att några
befintliga tätorter har fått en förändrad utbredning sedan 2015 eller 2010.
Lantmäteriet vill att vi yttrar oss om namnsättningen på SCB tätortsområden.
Bakgrund
I samband med 2018 års tätortsavgränsning (referenstidpunkt 2018-12-31) har Statistiska
centralbyrån (SCB) urskilt 61 nya statistiska tätorter i landet, d.v.s. tätbebyggda områden med minst
200 invånare. SCB har vidare urskilt 13 av de nuvarande statistiska tätorterna där det p.g.a.
förändrad utbredning behövs en översyn av den nuvarande beteckningen.
I Norrtälje kommun är det 3 nya statistiska tätorter som har definierats 2018-12-31 samt att några
befintliga tätorter har fått en förändrad utbredning sedan 2015 eller 2010.
Det som har förändrats sedan 2010 är att SCB har gjort en förändring i beräknandet av de statistiska
områdena som tydligt påverkar Norrtälje kommun då andelen fritidshus i kommunen är mycket stort.
Den nya regeln är att ingen begränsning görs för andel fritidshus i tätorten. Tätorter tillåts även
överlappa SCB :s områdesgränser för fritidshusområden.

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-12

Bygg- och miljönämnden

§146

Dnr BMN 2019-290

Lagkrav
Med stöd av 5 § 7p. Förordningen (2009:946) med instruktion för Lantmäteriet, fastställer
Lantmäteriet beteckningarna för de statistiska tätorterna. Innan beslut om namnen fattas inhämtas
yttranden från berörda kommuner och länsstyrelser. Dessutom ges Institutet för språk och
folkminnen samt Riksantikvarieämbetet möjlighet att yttra sig över beteckningarna för de nya
tätorterna.
Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-12 § 213
Tjänsteskrivelse 2019-12-02
Kartbilagor över SCB klassade tätortsområde i Norrtälje kommun 2018 med referens 2010
Samberedning
Planavdelningen har vidarebefordrat inkommen remiss till Bygg- och Miljönämnden då beslut om
platsnamn är delegerat till denna nämnd.
Beskrivning av ärendet
I en kommun som hela tiden växer med en naturlig komplettering av bostäder kommer områden hela
tiden växa ihop genom att någon bygger ett hus på den plats som gör att två mindre område kommer
att länkas samman till ett större. Det gör att SCB kommer att räkna detta som en tätort med mer än
200 permanent skrivna personer i området.
Bergshamra och Mora - Hästängen klassas numera inte som ett område, som det gjordes 2010. Det
beror på att det är 230 m mellan byggnaderna på mitten och inte de 150 m som SCB har som krav.
Det finns många liknande situationer på flera platser i kommunen vilket innebär att det är bara en
tidsfråga innan hela södra kommunen kommer kassas som tätort samt att Älmsta tätort kommer
sträcka utmed Ortalaviken upp till Trästa om några år.
Där det som förklaras ovan redan har hänt är Blidö ett exempel på, där nästan hela ön enligt SCB
räknas som en tätort.
Konsekvensanalys/riskanalys
I och med att man tagit bort måttet på andelen fritidshus, ser vi att man i områden med mycket
fritidshus kommer att i högre grad klassas som tätort men som inte upplevs vara tätorter, det vore
lämpligt att områden som har en befolkningstäthet mindre än 2 personer/hektar inte ska klassas som
tätorter enligt SCB. Annars kommer tätortsbegreppet inte spegla det som allmänheten förknippar
med en tätort, utan snarare spegla vart det finns en samlad bebyggelse.
Barnkonsekvensanalys
Är inte tillämplig
Ekonomisk analys
Är inte tillämplig
Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-12

Bygg- och miljönämnden

§146

Dnr BMN 2019-290

Jämställdhetsanalys
Är inte tillämplig
Äldre- och tillgänglighetsanalys
Är inte tillämplig
Tidplaner
Remissen inkom till kommunen den 10 november 2019 och skulle besvaras senast den 6 december
2019. Vi har begärt anstånd om förlängd svarstid och har beviljats det till 12 december 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-12

Bygg- och miljönämnden

§147

Dnr BMN 2019-285

Behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsenheten 2020-2022
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. anta behovsutredning för miljö- och hälsoskyddsenheten 2020-2022

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Behovsutredningen beskriver hur tillsynsbehovet enligt miljöbalken, och andra relaterade
lagstiftningar, ser ut i Norrtälje kommun samt vilka resurser som tillsynsmyndigheten behöver avsätta
för att möta behovet. Utredningen ligger till grund för den framtida planeringen av Bygg- och
miljönämndens verksamhet så att den kan bedrivas effektivt och ändamålsenligt samt möta
omvärldens behov.
Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-12 § 214
Tjänsteskrivelse 2019-11-26
Behovsutredning 2020-2022 för miljö- och hälsoskyddsenheten
Bakgrund
Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) 6§ ska en operativ tillsynsmyndighet ha en utredning om
tillsynsbehovet för myndighetens hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen ska
sträcka sig över tre år och ska ses över minst en gång varje år.
Nämndens nuvarande behovsutredning följer inte SKL:s modell för behovsutredningar och saknar
även ett tillhörande beskrivande dokument. För att göra kommande behovsutredningar mer
lättillgängliga, lättare att följa upp samt bättre kunna kopplas till tillsynsplaner har den nya
behovsutredningen följt SKL:s vägledning.
Samberedning
Ingen samberedning krävs i detta ärende.
Beskrivning av ärendet
Behovsutredningen visar att det finns ett samlat tillsynsbehov för nämnden under perioden 20202022 på cirka 78 000 timmar. Dessa fördelas på styrd, behovsprioriterad, händelsestyrd och
skattefinansierad tillsyn enligt SKL:s förslag på indelning.
Koppling till gällande styrdokument
Inte tillämpligt.
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Bygg- och miljönämnden

§147

Dnr BMN 2019-285

Lagkrav
Enligt Miljötillsynsförordningen (2011:13) ska kommunen utreda tillsynsbehovet för myndighetens
hela ansvarsområde enligt miljöbalken. Behovsutredningen avser tre år och ska ses över vid behov
och minst en gång varje år. Kommunen ska också ha ett register över alla tillsynsobjekt som har
återkommande tillsyn och resurserna ska anpassas efter tillsynsbehovet
Ekonomiska konsekvenser
Inte tillämpligt.
Konsekvensanalys/riskanalys
Inte tillämpligt.
Tidplaner
Ärendet behandlas på Bygg- och miljönämnden 12/12 2019 och börjar gälla från och med januari
2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-12

Bygg- och miljönämnden

§148

Dnr BMN 2019-291

Taxa för kontroll enligt livsmedels och foderlagstiftningen
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
Hemställa om att Kommunfullmäktige antar ny taxa för offentlig kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftning.
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
EU-förordningen ((EU) 2017/625) om offentlig kontroll inom livsmedelskedjan träder i kraft den 14
december 2019. För att säkerställa att kommunerna har möjlighet att ta betalt för sin
livsmedelskontroll fullt ut efter detta behöver taxan för offentlig kontroll inom livsmedels- och
foderlagstiftning anpassas till den nya EU-förordningen.
Den nuvarande timtaxan som tidigare beslutats av kommunfullmäktige i december 2018 ligger på
1 100 kr för uppföljande kontroll och 1 250 kr för övrig kontroll även tills vidare.
Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-12 § 215
Tjänsteskrivelse 2019-12-03
Taxa för livsmedelskontrollen Bygg- och miljönämnden Norrtälje
Bakgrund
Flera regelverk som berör livsmedelskontrollen har förändrats eller är under förändring. Den nu
gällande kontrollförordningen (EU) 882/2004 ersätts av en ny kontrollförordning
(EU) 2017/625 den 14 december 2019. Den nya förordningen innehåller ett antal nya begrepp, till
exempel införs begreppet annan offentlig verksamhet och begreppet extra offentlig kontroll
försvinner. Dels ändring av begrepp som tillkommit eller som tagits bort, dels andra ändringar som till
exempel att dricksvatten, snus och tuggtobak betraktas som livsmedel och därmed läggs till i taxans
inledande bestämmelse, bestämmelsen om import och export förtydligas.
SKR (f.d. SKL) har tagit fram underlag till nya taxebestämmelser som bygger på tidigare underlag
och har uppdaterat dem med hänsyn till den nya kontrollförordningen. Med dessa ändringar kan
kommunerna ta ut årsavgifter, registreringsavgifter och avgifter för arbetsuppgifter som omfattas av
det tidigare begreppet extra offentlig kontroll under 2020.
Samberedning
Motsvarande ärende hanteras i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för att anta taxan
som avser livsmedelskontroll i Täby och Vaxholm, samt notera delarna som rör livsmedelskontroll i
Norrtälje.
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2019-12-12

Bygg- och miljönämnden

§148

Dnr BMN 2019-291

Beskrivning av ärendet
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor blev varse denna förändring under v. 48 2019 och
därav krävs en skyndsam beredning. Den nya kontrollförordningen (EU) 2017/625 innebär ett antal
nya och ändrade begrepp. Det innebär att taxan för livsmedelskontroll behöver ändras för att det ska
vara möjligt att ta ut avgifter för kontroll i samma utsträckning som i nuvarande taxa efter den 14
december 2019.
Ekonomiska konsekvenser
Förändringarna i den nya taxan innebär vad vi kan se varken högre eller längre kostnader för
verksamhetsutövarna och inte heller för nämnden. Ekonomiska bitar som gäller att livsmedelskontroll
utförs av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor åt Norrtälje regleras specifikt i
samverkansavtalet §§ 4-5.
Tidplaner
Bygg- och miljönämnden i Norrtälje beslutar den 12 december 2019 att föreslår kommunfullmäktige
den 17 februari 2020 att anta den reviderade livsmedelstaxan. Ärendet behandlas av
kommunstyrelsen den 3 februari 2020.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-12

Bygg- och miljönämnden

§149

Dnr BMN 2019-286

Ta fram Mål- och budget för livsmedelskontrollen SRMH 2020-2022
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. Anta de delar i bifogad kontrollplan 2020-2022 för livsmedelskontroll som avser Norrtälje
2. Notera de delar i bifogad kontrollplan 2020-2022 för livsmedelskontroll som avser Täby +
Vaxholm och som fastställs av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd.
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
En kontrollplan för livsmedelskontrollen är inte bara ett lagkrav utan möjliggör också en effektivare
kontroll, tydliggör prioriteringar samt styr upp kontrollen både i tid och inriktning. Den utgör grunden
för att löpande under året kunna följa upp kontrollen och visualisera resultat utifrån bl.a. antal utförda
insatser i relation till målen för helåret. Utförda beräkningar ger att det endast föreligger ett marginellt
resursunderskott jämfört med behovet. Detta bedöms kunna hanteras utan bortprioriteringar 2020.
All kontroll som livsmedelskontrollen planerar att göra 2020 framgår i bilagan ” Kontrollplan 20202022 Livsmedelskontroll Bygg- och miljönämnden Norrtälje”.
Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-12 § 2016
Tjänsteskrivelse 2019-11-28
Kontrollplan 2020-2022 Livsmedelskontroll Bygg- och miljönämnden Norrtälje
Bakgrund
I enlighet med det avtal som gäller från och med 1 januari 2018 utförs livsmedelskontrollen för Byggoch miljönämnden i Norrtälje i praktiken av Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor. Norrtäljes
Bygg- och miljönämnd ska enligt samma avtal besluta om den kontrollplan som avser
livsmedelskontrollen i Norrtälje. Kontrollplanen bifogas som bilaga och är ett samlat dokument som
totalt sett utgör kontrollplan för all livsmedelskontroll i Norrtälje, Täby och Vaxholm.
Samberedning
Motsvarande ärende hanteras i Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd för att fastställa
kontrollplan som avser livsmedelskontroll i Täby och Vaxholm samt notera delarna som rör
livsmedelskontroll i Norrtälje.
Beskrivning av ärendet
En kontrollplan som omfattar livsmedelskontrollen i Norrtälje, Täby och Vaxholm har upprättats och
Bygg- och miljönämnden i Norrtälje behöver besluta om att fastställa det som avser Norrtälje.
Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningarna 2020-2022 för budget 2020 och plan 2021 samt 2022.
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Bygg- och miljönämnden

§149

Dnr BMN 2019-286

Lagkrav
Myndigheter som ansvarar för genomförandet av offentlig kontroll av livsmedel ska årligen upprätta
en kontrollplan som är riskbaserad och som omfattar de arbetsuppgifter lagstiftningen kräver,
bemanning för kontrollen, inriktning av verksamheten samt eventuella prioriteringar. Det ska framgå
hur planen följs upp och hur verksamheten utvärderas. Planen för kontrollarbetet ska omfatta tre år
och varje år ska kontrollplanen fastställas. Kraven finns bland annat i förordning EU 2017/625 av den
15 mars 2017 om offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet samt Livsmedelsverkets
föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel, LIVSFS 2005:21.
Ekonomiska konsekvenser
Ekonomiska bitar som gäller att livsmedelskontroll utförs av Södra Roslagens miljö- och
hälsoskyddskontor åt Norrtälje regleras specifikt i samverkansavtalet §§ 4-5.

Tidplaner
Ärendet följer tidsplanen att inför varje verksamhetsår anta en kontrollplan för livsmedelskontrollen.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-12

Bygg- och miljönämnden

§150

Dnr BMN 2019-120

Ta fram mål och budget för bygg- och miljönämnden 2020-2022
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
godkänna underlag till verksamhetsplan 2020-2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Bygg- och miljönämnden tog fram ett underlag till verksamhetsplan för 2020-2022 inför nämndens
sammanträde i juni 2019. På nämndens sammanträde godkändes även bygg- och miljönämndens
taxor.
Kommunfullmäktige beslutade 11 november 2019 om ny Mål och budget 2020-2022. Därför har
bygg- och miljönämnden tagit fram ett nytt underlag till verksamhetsplan 2020-2022. De taxor som
antogs av nämnden på sammanträdet i juni kvarstår. Taxorna är en förutsättning för att
verksamheten ska kunna genomföras enligt plan.
Driftbudgeten för bygg- och miljönämnden år 2020 är netto 17,9 mnkr. Därefter ökar driftbudgeten
med 200 tkr för år 2021och med 100 tkr för 2022.
Med mål och mått i föreslagen verksamhetsplan, i enlighet med politikens inriktning, bedöms följande
åstadkommas för invånarna:
·
·
·
·

·
·
·

Justerandes sign

En effektiv verksamhet (mäts utifrån handläggningstider, ärendebalanser samt andel rätt vid
överprövningar)
En minskning av användningen av fossila bränslen (växthusgasutsläppet från tjänsteresor
mäts)
Ett förbättrat kretslopp för energi, material och näringsämnen (mäts utifrån förhindrat kväve
och fosforutsläpp genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar)
En snabb återkoppling och positivt bemötande i alla kontakter med kommunen (snabb
återkoppling mäts utifrån svarstider och nöjdhet mäts i kundenkäter både för företag och
privatpersoner)
Digitaliseringens möjligheter tas till vara i kontakten med invånare och företag (mäts i andel
ansökningar som inkommer via e-tjänster)
En god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser (mäts i tillsynsfrekvens av
livsmedelsverksamheter)
Tjänstegarantier tillhandahålls för bygg- och miljökontorets tjänster och myndighetsutövning i
relation till invånare och företag (mäts i andel ärenden som beslutas inom garanterad
handläggningstid)
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§150

Dnr BMN 2019-120

Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-12-12 § 217
Tjänsteskrivelse 2019-11-20
Underlag till verksamhetsplan 2020-2022 för bygg- och miljönämnden
Bakgrund
Bygg- och miljönämnden har upprättat nytt underlag till verksamhetsplan 2020-2022 i enlighet med
ny Mål och budget beslutad av kommunfullmäktige 11 november 2019.
Koppling till gällande styrdokument
Bygg- och miljönämnden har upprättat underlag till verksamhetsplan 2020-2022 i enlighet med
fastställda tidsplaner, mallar och strukturer enligt kommunens styrmodell.

Lagkrav
Kommunallagen
Samberedning
Samberedning är inte aktuellt för ett underlag till kommunens verksamhetsplan.
Beskrivning av ärendet
Utifrån Norrtälje kommuns styrmodell och Mål och budget 2020-2022 har bygg- och miljökontoret
tagit fram ett underlag till verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2020-2022. Underlaget ska
efter beslut i kommunfullmäktige fastställas av bygg- och miljönämnden som verksamhetsplan.
I underlaget till verksamhetsplan ingår Norrtälje kommuns vision och värdegrund, bygg- och
miljönämndens verksamhetsidé, mål och styrtal/resultatmått som är kopplade till
kommunfullmäktiges målområden samt kommunövergripande personalmål. Underlaget innehåller
även ekonomiska förutsättningar och ramar för bygg- och miljönämnden. Taxorna är förutsättningar
för att verksamheten ska kunna genomföras enligt plan.
Intäkter och kostnader är uppräknade enligt centrala anvisningar. Då rambudgeten låses så tidigt
inför 2020 riskerar avvikelser uppstå. De intäkter som bygg- och miljönämnden budgeterar utgår ifrån
uppskattad mängd och typ av ärenden. Då nämnden inte kan styra över vilka ärenden som kommer
in vet vi av erfarenhet att det blir avvikelser gentemot budget.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Sida 13 / 16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-12-12

Bygg- och miljönämnden
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Dnr BMN 2019-120

Med mål och mått i föreslagen verksamhetsplan, i enlighet med politikens inriktning, bedöms följande
åstadkommas för invånarna:
·
·
·
·

·
·
·

En effektiv verksamhet (mäts utifrån handläggningstider, ärendebalanser samt andel rätt vid
överprövningar)
En minskning av användningen av fossila bränslen (växthusgasutsläppet från tjänsteresor
mäts)
Ett förbättrat kretslopp för energi, material och näringsämnen (mäts utifrån förhindrat kväve
och fosforutsläpp genom anläggandet av nya små avloppsanläggningar)
En snabb återkoppling och positivt bemötande i alla sina kontakter med kommunen (snabb
återkoppling mäts utifrån svarstider och nöjdhet mäts i kundenkäter både för företag och
privatpersoner)
Digitaliseringens möjligheter tas till vara i kontakten med invånare och företag (mäts i andel
ansökningar som inkommer via e-tjänster)
En god kommunal servicenivå även vid störningar och kriser (mäts i tillsynsfrekvens av
livsmedelsverksamheter)
Tjänstegarantier tillhandahålls för bygg- och miljökontorets tjänster och myndighetsutövning i
relation till invånare och företag (mäts i andel ärenden som beslutas inom garanterad
handläggningstid)

Konsekvensanalys/riskanalys
Verksamhetsplanen ingår i kommunens styrmodell. I verksamhetsplanen ska det framgå att
verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att resurserna
används effektivt.
Jämställdhetsanalys
I Mål och budget 2020-2022 finns ett särskilt uppdrag om jämställdhet.
Jämställdhetsperspektivet ska införlivas i beslutsfattande på alla nivåer och att jämställdhetsarbetet
ska bedrivas i alla ordinarie uppdrag.
Barnkonsekvensanalys
Barnrättsperspektivet ska beaktas i verksamheten.
Ekonomisk analys
Bygg- och miljönämnden har lämnat ett underlag till verksamhetsplan utifrån beslutade budgetramar
och förutsättningar i Mål och budget 2020-2022.
Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess.
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§150

Dnr BMN 2019-120

Dagens sammanträde
Yrkande
Stefan Lindskog (C) yrkar
godkänna underlag till verksamhetsplan 2020-2022 och överlämnar den till kommunstyrelsen med
tillägget att tabellen på sidan 9 i underlaget förtydligas.
Övriga ledamöter instämmer i yrkandet.
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§151

Sammanträdesdagar 2020
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. Följande sammanträdesdagar antas för år 2020

Arbetsutskottet

Bygg- och miljönämnden

16 januari
6 februari
5 mars
2 april
7 maj
4 juni

30 januari
20 februari
26 mars
23 april
14 maj
11 juni

27 augusti
24 september
22 oktober
26 november

10 september
8 oktober
12 november
10 december

Arbetsutskottets sammanträden beräknas börja kl.15.15.
Bygg- och miljönämndens sammanträden beräknas börja kl.15.00 med vissa undantag.
Vid extra au före nämnd börjar au c:a kl.15:00 och nämnd ca kl.15:10.
(nämndens sammanträde i december kan komma att förläggas till fm).
Respektive grupp före nämndsammanträde beräknas börja 13.30/14.00.

Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-11-28 § 210
Kontorets förslag till beslut
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