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Plats och tid

Kommunhuset, Norrtälje-salen 2011-12-08 kl 09:15 - 10:30

Beslutande

Enligt förteckning

Övriga deltagande

Sara Helmersson, bygg- och miljöchef
Ann-Christine Karlsson, sekreterare

Utses att justera

Margaretha Lundgren (s)

Justeringens
plats och tid

Bygg- och miljökontoret 2011-12-13, kl 13:30

Underskrift

Sekreterare .........................................................................
Ann-Christine Karlsson

Paragrafer 108

- 117

Ordförande ..................................................................................................................
Mats Hultin
Justerande ..................................................................................................................
Margaretha Lundgren

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2011-12-08

Datum för anslags
uppsättande

2011-12-14

Förvaringsplats
för protokollet

Bygg- och miljökontoret, Estunavägen 14, Norrtälje

Underskrift

Datum för anslags
nedtagande

2012-01-05

.................................................................
Ann-Christine Karlsson
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NORRTÄLJE BYGG- och MILJÖNÄMND
Närvarolista

2011-12-08

klockan: _09.25 - 10.30_____

LEDAMÖTER
NAMN

JA

Mats Hultin (m)
Ingmar Wallén (m)
Annette Tagesson (m)
Klas Zettergren (m)

ordf

NÄRVARO
ANMÄLT
NEJ

VOTERING
JA NEJ AVSTÅR

FÖRHINDER

X
X
X
X

Eva Olander (c)
1:e vice ordf
Berit Elisson (fp)
Margaretha Lundgren (s) 2:e v ordf

X
X
X

Lennart Svenberg (s)
Ethel Söderman-Sandin (s)
Bertil Norstedt (s)
Åke Söderström (mp)

X
X
X
X

(avsagt sig uppdraget)

ERSÄTTARE
NÄRVARO
ANMÄLT
JA
NEJ

NAMN

FÖRHINDER

Svante Norström (m)
Bo Hanson (m)
Åsa Malmström (m)
Susanne Hallqvist (m)
Christer Johansson (c)
Mats Hållén (fp)
Emil Persson (s)
Birgit G Lindh (s)
Poul Ahlgren (s)
Fred Andersson (v)
Kai Larsson (mp)

X

X

X

X

X
X

X
X

X

X

TJÄNSTGÖR

JA

VOTERING
NEJ AVSTÅR

X
X
X
X

X
X

X
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Ärenden

Paragraf

1.

Val av justerare

§ 108

2.

Allmän information

§ 109

3.

Delgivningar/meddelanden

§ 110

4.

Dnr 2011-2053
Blidö-Boda 1:248 i Blidö församling.
Miljösanktionsavgift

§ 111

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Dnr 2011-2327
Riskklassningsmodell - livsmedel

§ 112

Dnr 2011-2190
Remissyttrande angående förslag till
informationssäkerhetspolicy (dnr KS 11-1825)
Dnr 2011-2410
Yttrande avseende Handlingsprogram enligt lag
om skydd mot olyckor

§ 113

§ 114

Dnr 2011-2268
Verksamhetsplan samt budget för Bygg- och
miljönämndens verksamhet 2012.

§ 115

Dnr 2011-2314
Förslag till utbildningsplan för Bygg- och
milijönämnden 2012.

§ 116

Dnr 2010-2118
Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden
t.o.m oktober månad 2011.

§ 117
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bmn § 108
Val av justerare
Vid dagens sammanträde utses Margaretha Lundgren (s) att tillsammans med ordförande Mats
Hultin (m) justera dagens sammanträdesprotokoll, tisdagen den 13 december 2011 kl. 13.30 på
Bygg- och miljökontoret.
_____________
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bmn § 109
Allmän information
- Livsmedel
- Syfte och mål
- Modell för riskklassning
- Genomgång av delegationsbeslut
- Genomgång av överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att lägga informationen till handlingarna
__________
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN
Dnr 2009-898
Beslut från Länsstyrelsen 2011-10-31, Beteckn 505-10-446
Överklagande av beslut avseende beviljad strandskyddsdispens och bygglov för ändrad
användning och tillbyggnad av ekonomibyggnad samt installation av eldstad på fastigheten
Björkö 6:2.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet i den del det avser meddelad
strandskyddsdispens för ändrad användning och tillbyggnad av ekonomibyggnad samt för
installation av eldstad.

Dnr 2010-253
Beslut från Länsstyrelsen 2011-11-09, beteckn 526-10-8966
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Blidö
1:42.
- Länsstyrelsen beslutar att inte upphäva eller i övrigt ändra Norrtälje kommuns beslut att
medge strandskyddsdispens. Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens står därmed
fast.

Dnr 2011-1202
Delbeslut från Länsstyrelsen 2011-11-14, beteckn 526-33418-2011
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för bastu på fastigheten
Gisslingö 1:4.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkt 1 miljöbalken att
prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut 2011-10-21 att medge strandskyddsdispens
för nybyggnad av bastu på fastigheten Gisslingö 1:4.

Dnr 2011-990
Delbeslut från Länsstyrelsen 2011-11-14, beteckn 536-33419-2011
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för kaj på fastigheten
Gisslingö 1:4.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkt 1 miljöbalken att
prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut 2011-10-17 att medge strandskyddsdispens
för nybyggnad av kaj på fastigheten Gisslingö 1:4.
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2011-1080
Beslut från Länsstyrelsen 2011-11-15, beteckn 4032-23479-2011
Överklagande av ett beslut att bevilja bygglov för uppförande av bryggor på fastigheten Harg
S:9.
- Länsstyrelsen avvisar överklagandet från ägare av fastigheterna Harg 23:1, Harg 6:29, Harg
6:71, Harg 6:176, Harg 6:22, Harg 6:47 och Harg 6:5 då fastigheterna inte gränsar till
fastigheten Harg S:9 och ligger så långt bort och på sådant sätt i förhållande till Harg S:9 att
de enligt förvaltningslagens mening inte kan anses berörda.
- Länsstyrelsen upphäver det överklagade beslutet och återförvisar ärendet till nämnden för
erforderlig handläggning. (då åtgärden innebär en avvikelse från detaljplanen ska kända
sakägare och boende som berörs ges tillfälle att yttra sig över ansökan. Hur avvikelsen kan
anses utgöra en mindre avvikelse som är förenlig med planens syfte ska prövas av nämnden).

Dnr 2009-3748
Beslut från Länsstyrelsen 2011-10-27, beteckn 505-09-84147
Överklagande av ett beslut att avskriva ärende om klagomål på avloppsanläggning på
fastigheten Himmine 3:6 och 4:2.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2010-1146
Beslut från Länsstyrelsen 2011-11-11, beteckn 4032-10-14817, --14818, -- 15647
Överklagande av beslut av Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun i fråga om
förhandsbesked avseende del av fastigheten Kvilunda 1:7.
- Länsstyrelsen avslår överklagandena.

Dnr 2010-658, 2010-1840
Beslut från Länsstyrelsen 2011-11-08, beteckn 4032-2011-241, 4032-27754-2011
Överklagande av positivt förhandsbesked samt bygglov för uppförande av enbostadshus m.m.
på fastigheten Malstaby 4:27.
- Länsstyrelsen upphäver de överklagade besluten.
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2011-1723
Delbeslut från Länsstyrelsen 2011-11-18, beteckn 526-33951-2011
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten Mora
2:45.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkt 1 miljöbalken att
prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut 2011-10-21 att medge strandskyddsdispens
för staket på fastigheten Mora 2:45.

Dnr 2011-2398
Beslut från Länsstyrelsen 2011-11-11, beteckn 404-08-28787
Beslut i tillsynsärende beträffande nämndens handläggning av ärende rörande beslut om
inhibition på fastigheten Nestor 4.
- C. Gustavssons skrivelse föranleder ingen åtgärd från Länsstyrelsens sida utöver de
påpekanden som framförts. Ärendet avslutas därmed.
Detta beslut kan inte överklagas.

Dnr 2011-472
Beslut från Länsstyrelsen 2011-10-28, beteckn 4032-28589-2011, 4032-30122-2011
Överklagande av bygg- och miljönämndens beslut om bygglov för uppförande av ett
flerfamiljshus på fastigheten Rimbo-Tranvik 2:1 - nu fråga om avskrivning.
- Länsstyrelsen avskriver ärendet från vidare handläggning.
(Bygg- och miljönämnden har upphävt det beviljade bygglovet på skriftlig begäran av
Björntorp 2:1 AB).

Dnr 2011-2875
Beslut från Länsstyrelsen 2011-11-16, beteckn 535-24287-2011
Anmälan enligt 11 kap 9 a § miljöbalken om vattenverksamhet samt samråd enligt 12 kap 6 §
mb, nedläggning av elkabel i sundet mellan öarna Bergholmen och Norrören, fastigheterna
Rådmansö-Västernäs 1:58, 1.16 och 2:14.
- De anmälda ledningsarbetena kan huvudsakligen genomföras enligt anmälningshandlingarna.
Länsstyrelsen förelägger om följande försiktighetsmått:
- grävningsarbeten i botten ska ske med försiktighet och utföras så att det påverkade området
blir så litet som möjligt.
- arbetet får endast utföras under perioden 1 september till 30 april.
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2010-560
Beslut från Länsstyrelsen 2011-11-07, beteckning 526-32502-2011
Överklagande av Länsstyrelsens beslut om strandskyddsdispens på fastigheten Skebo 1:106.
- Länsstyrelsens beslut den 13 september 2011 (dnr 526-10-7280) rörande
strandskyddsdispens på fastigheten Skebo 1:106 har överklagats i rätt tid.

Dnr 2009-2050
Beslut från Länsstyrelsen 2011-11-14, beteckn 526-10-7993
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens för
enbostadshus/fritidshus på fastigheten Svartnö 5:1, skifte 1.
- Med stöd av 19 kap 3 b § tredje stycket miljöbalken upphäver Länsstyrelsen den del av
Norrtälje kommuns beslut den 11 maj 2010 som avser tomtplats.
Med stöd av 7 kap 18 f § mb beslutar länsstyrelsen att det område som framgår, av till
beslutet, bifogad situationsplan får tas i anspråk som tomt.
Kommunens beslut att medge strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus
alternativt fritidshus som ersätter befintlig komplementbyggnad kvarstår.

Dnr 2009-2459
Beslut från Länsstyrelsen 2011-11-04, beteckn 4032-10-14610
Överklagande av vägrat bygglov och strandskyddsdispens för uppförande av sjöbod på
fastigheten Söderbykarls-Nyby1:14.
- Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Dnr 2011-1515
Delbeslut från Länsstyrelsen 2011-11-16, beteckn 526-33650-2011
Prövning av Norrtälje kommuns beslut att medge strandskyddsdispens på fastigheten
Söderbyle S:3.
- Länsstyrelsen beslutar med stöd av 19 kap 3 b § första stycket punkterna 1 och 2 mb att
prövning ska ske av Norrtälje kommuns beslut den 27 oktober 2011 att medge
strandskyddsdispens för nybyggnad av brygga på fastigheten Söderbyle S:3.
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Delgivningar
LÄNSSTYRELSEN forts...
Dnr 2006-560
Beslut från Länsstyrelsen 2011-11-09, beteckn 404-07-55389
Beslut i tillsynsärende beträffande stadsarkitektkontorets handläggning av strandskydds- och
bygglovärende inom fastigheten Väddö-Backa 3:39.
- C-J Roséns skrivelse föranleder ingen åtgärd från Länsstyrelsens sida utöver de påpekanden
som framförts. Ärendet avslutas därmed.

NACKA TINGSRÄTT, MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
Dom 2011-11-17, mål nr M 4287-11
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 17 juni 2011 i ärende dnr 526-10-7273 avseende
fastigheten Länna-Norrby 1:4.
- Mark- och miljödomstolen avslår överklagandet.
(Länsstyrelsen upphävde nämndens beslut den 5 maj 2010 att medge strandskyddsdispens
för uppförande av två enbostadshus på fastigheten).

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA
Dnr 2010-1226
Dom 2011-10-28, mål nr 8486-10, enhet 1
Överklagande av Länsstyrelsens beslut den 16 november 2010 (dnr 4032-10-15009 och 403210-14116) att avslå överklagandena avseende fastigheten Harg 7:42.
- Förvaltningsrätten upphäver Länsstyrelsens beslut den 16 november 2010 och Bygg- och
miljönämndens beslut den 23 juli 2010.
- Förvaltningsrätten avvisar yrkandet om att få prövat om anläggandet av bryggan strider mot
bestämmelserna om strandskydd.
(brygga är en anordning av sådant slag som inte omnämns i 8 kap PBL och enstaka bryggor är
därmed inte bygglovpliktiga. Inte heller finns utrymme att bevilja bygglov enligt
bestämmelserna om frivilligt lov i 8 kap 21 § PBL).
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Delgivningar
FÖRVALTNINGSRÄTTEN I UPPSALA forts....
Dnr 2007-1222
Dom 2011-11-07, mål nr 17657-10, enhet 11
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2009-10-19 (dnr 4032-08-38401) avseende fastigheten
Harg 7:41, 7:42.
- Förvaltningsrätten avslår överklagandet.
(Bygg- och miljönämnden beviljade 19 december 2007 bygglov uppförande av komplementbyggnad i
form av bastu/förråd.. Beslutet överklagades och Länsstyrelsen avslog överklagandet)

FÖRVALTNINGSRÄTTEN I STOCKHOLM
Dnr 2007-1641
Dom 2011-11-03, mål nr 19082-10, enhet 11
Överklagande av Länsstyrelsens beslut 2009-11-25(dnr 4032-08-98196, 4032-08-98459)
avseende fastigheten Riala-Sättra 6:1.
- Förvaltningsrätten avslår överklagandena
(Bygg- och miljönämnden beslutade 2008-11-06 bevilja förhandsbesked för uppförande av
två enbostadshus, tomt 1 och 2). Beslutet överklagades och Länsstyrelsen avslog
överklagandena).

KAMMARRÄTTEN I STOCKHOLM
Dnr 2010-1439
Protokoll 2011-11-02, mål nr 4844-11
Överklagande av Förvaltningsrätten i Uppsalas dom den 25 juli 2011 i mål nr 3871-10
avseende talerätt m.m avseende byggnadsavgift m.m enligt plan- och bygglagen avseende
fastigheten Riala-Sättra 1:122 - nu fråga om prövningstillstånd.
- Kammarrätten meddelar inte prövningstillstånd. Förvaltningsrättens avgörande står därför
fast.
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Delgivningar
ÖVRIGT
Dnr 2011-2427
KF 2011-11-07 § 324, dnr KS 11-1665-406
Antagande av taxa och taxebestämmelser för Bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken.
Dnr 2011-2429
KF 2011-11-07 § 326, dnr KS 11-1667-469
Antagande av ändring i Norrtälje kommuns taxa för offentlig kontroll inom
livsmedelsområdet.
Dnr 2011-2428
KF 2011-11-07 § 325, dnr 2011-1666-401
Antagande av taxa enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa.
Dnr 2011-2421
KF 2011-11-07 § 321, dnr 11-1082-041
Mål och budget 2012-2014

------------------------------
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Delgivningar
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
Godkända anläggningar
GODKÄNDA WC-AVLOPP
Diarienummer
2011-2032
2011-2811
2011-2596
2011-806
2011-2730
2011-2508
2011-2513
2011-1864
2011-1530
2011-1188
2008-3828
2011-2729
2011-2071

Fastighet
Närtuna-Ubby 1:4, Närtuna
Vitsjö 5:3, Estuna
Liesta 1:38, Rimbo
Harö 1:55, Roslagsbro
Väddö-Tomta 3:21, Väddö
Arholma 1:119, Björkö-Arholma
Rådmansö-Tomta 1:8 Rådmansö
Gryta 4:71, Roslagsbro
Marum 9:25, Björkö-Arholma
Söderlund 5:6, Rö
Skarpvärn 1:4, Fasterna
Rånäs 6:4, Fasterna
Frötuna-Hammarby 2:26, Frötuna

GODKÄNDA BDT-AVLOPP
Diarienummer
2011-2290
2011-2439
2011-2676
2011-2075
2011-2626
2011-2552
2011-2492
2011-2951
2011-2731

Fastighet
Ytternäs 1:15, Vätö
Utveda 1:47, Vätö
Väddö-Tomta 20:4, Väddö
Väddö-Hammarby 7:1, Väddö
Norra Sund 3:12, Väddö
Edeby 21:41, Väddö
Rådmansö 1:150, Rådmansö
Granby 1:10, Fasterna
Singö-Tranvik 3:61, Singö
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Delgivningar
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
Godkända anläggningar
GODKÄNDA WC ANSLUTNA TILL SLUTEN TANK
Diarienummer
2011-2291
2011-2440
2011-2229
2011-2844
2011-2076
2011-2627
2011-2244
2011-2144
2011-2992
2011-2732
2010-1769

Fastighet
Ytternäs 1:15, Vätö
Utveda 1:47, Vätö
Eknö 1:18, Eknö
Väddö-Boda 1:68, Väddö
Väddö-Hammarby 7.1, Väddö
Norra Sund 3:12, Väddö
Hummelbol 2:63, Fasterna
Skeppsmyra 11:21, Björkö-Arholma
Rimbo-Tomta 7:1, Rimbo
Byholma 23:31, Väddö
Edeby 21:31, Väddö

GODKÄNNANDE AV EGET OMHÄNDERTAGANDE AV
TOALETTAVFALL
Diarienummer
Fastighet
2011-2756
Väddö-Tomta 5:193, Väddö
2011-2770
Rådmanby 22:56, Frötuna
2011-2857
Harö 1:70, Roslagsbro
2011-2879
Frötuna-Björknäs 2:102, Frötuna
2011-2888
Håtö 1:120, Frötuna
2011-2888
Håtö 1:120, Frötuna, reviderat beslut
2011-2648
Söderöra 3:30, Blidö
2011-3041
Malmberga 1:19, Häverö

GODKÄNDA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR
Diarienummer
2011-2771
2011-2600
2011-2889
2011-2841

Fastighet
Rådmansö-Östernäs 1:31
Husby 1:25, Husby-Sjuhundra
Svea 29, Norrtälje
Finsta 1:56, Skederid
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Delgivningar
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
Godkända anläggningar
GODKÄNDA VÄRMEPUMPANLÄGGNINGAR
Diarienummer
2011-2918
2011-2623
2011-2753
2011-2949
2011-2754
2011-2950
2011-2921
2011-2375
2011-2940

Fastighet
Yxlö 2:137, Blidö
Rosättra 7:1, Vätö
Humlö 1:73, Frötuna
Såghagen 4:1, Rö
Ortala 24:1, Väddö
Torstenboda 1:6, Rådmansö
Herräng 6:1, Häverö
Vettershaga 1:30, Länna
Lohärads-Hammarby 1:5, Lohärad

BERGVÄRMEPUMPSANLÄGGNING INOM SKYDDSOMRÅDE FÖR
GRUNDVATTENTÄKTER
Diarienummer
Fastighet
2011-2393
Yxlö 1:231, Blidö (Yxlö 1:220)

DEPONERING AV MUDDERMASSOR MED EV
STRANDSKYDDSDISPENS
Diarienummer
2011-2982
2011-2983

Fastighet
Furusund
2:30, Blidö
Furusund
2:30, Blidö

Strandskydd/Deponering
Deponering
Strandskydd

BESLUT OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH
REGISTRERINGSAVGIFT
Diarienummer och
Sökande/företagsnamn
fastighet
2011-2913
Malin Tobiasson /Familjedaghemmet
Länna-Hammarby 3:9,
Fröhuset.
Länna
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Delgivningar
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
Godkända anläggningar
BESLUT OM REGISTRERING AV LIVSMEDELSANLÄGGNING OCH
REGISTRERINGSAVGIFT
Diarienummer och
Sökande/företagsnamn
fastighet
2011-3012
Barn- och skolnämnden, Norrtälje
Rimbo-Vallby 5:102, Rimbo
Kommun. /Vallby Hage Förskola.

ÖVRIGA BESLUT LIVSMEDELSANLÄGGNING
Diarienummer och
fastighet
2011-3050
Edsbro-Sättra 4:10
2011-2682
Skärsta 1:59, Edebo
2011-3080
Rävsnäs 2:114, Rådmansö

Sökande/företagsnamn, beslut
avseende
Maria Lindgren./ Drömkåken Gårdscafé
& Butik HB.
Peter Hammarsten./ Ronette Livs AB.
Lars Öhman./ Roslagsknallen.

YTTRANDEN
Diarienummer och
fastighet
2011-2875 RådmansöVästernäs, Rådmansö
2011-2727
Frötuna-Nodsta 8:9, Frötuna
2011-2691
Finsta 1:66, Norrtälje
2011-2702 Rådmanby 6:26,
Rådmansö
2011-3010
Bro-Tomta 1:2, Roslagsbro

Yttrande till och avseende
Yttrande över anmälan om
vattenverksamhet.
Yttrande över ansökan om tillstånd till
vilthägn.
Yttrande om ansökan om tillstånd till
miljöfarlig verksamhet.
Yttrande över anmälan om
vattenverksamhet.
Länsstyrelsen. Yttrande över anmälan
om vattenverksamhet. Skapande av
våtmark.
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Delgivningar
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
Godkända anläggningar
FÖRELÄGGANDE
Diarienummer och fastighet
2011-2030
Görla 8:5, Frötuna

Beslutet avser
Föreläggande gällande förbud för
eldning inom område med detaljplan.

2010-1560
Smara 1:97, Edsbro

Avskrivning av ärende om klagomål
på avloppsanläggning.

2011-2583
Rånäs 4:5, Fasterna

Föreläggande att inkomma med 2010
årsrapport över
köldmedieanvändningen vid Rånäs
skola på fastigheten Rånäs 4:5.

2011-2581
Görla 8:3, Norrtälje

Föreläggande att inkomma med 2010
årsrapport över
köldmedieanvändningen vid
fastigheten Görla 8:3.

2008-3932
Gräsken 1:69, Blidö

Föreläggande om försiktighetsmått
avseende befintlig avloppsanläggning
för bad-, disk-, och tvättvatten
(BDT).

2011-2768 Skogen 1, Norrtälje

Föreläggande om att inkomma med
tids- och åtgärdsplan.

2010-50
Oxhalsö 2:840, Blidö

Föreläggande om försiktighetsmått
avseende WC-avlopp.

2011-2582
Fisken 1, Väddö

Föreläggande att inkomma med 2010
årsrapport över
köldmedieanvändning vid långskolan
på fastigheten Fisken 1.

2010-1863
Rånäs 4:162, Fasterna

Föreläggande om försiktighetsmått
avseende WC-vatten till befintlig
sluten tank
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Godkända anläggningar
FÖRELÄGGANDE

forts....

Diarienummer och fastighet

Beslutet avser

2011-2795
Baltora 1:109, Frötuna

Föreläggande om försiktighetsmått
avseende BDT-avlopp.

2011-005
Löparö 1:58, Länna

Föreläggande om försiktighetsmått
avseende befintlig avloppsanläggning
för bad-, disk-, och tvättvatten (BDT)

2011-2474
Näs 1:9, Rö

Föreläggande om försiktighetsmått
vid spridning av avloppsslam på
åkermark.

2011-3013
Magistern 24, Rimbo

Föreläggande att inkomma med en
åtgärdsplan för renovering av
köksinredning

2011-2874
Gräddö 4:54, Rådmansö

Föreläggande om försiktighetsmått
avseende BDT-avlopp.

2011-2864
Phaeton 9, Norrtälje

Föreläggande om försiktighetsmått
vid markarbeten, Phaeton 9, Norrtälje
Kommun.

2011-2865
Minerva 8 och 9, Norrtälje

Föreläggande om försiktighetsmått
vid markarbeten, Minerva 8 och 9,
Norrtälje Kommun.

2011-2866
Minerva 10 och 11, Norrtälje

Föreläggande om försiktighetsmått
vid markarbeten, Minerva 10 och 11,
Norrtälje Kommun.

2011-2868
Tälje 4:58, 4:59, 4:62 samt
Phaeton 14, Norrtälje.

Föreläggande om försiktighetsmått
vid markarbeten, Tälje 4:58, 4:59,
4:62 samt Phaeton 14, Norrtälje
Kommun.
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Godkända anläggningar
FÖRELÄGGANDE

forts....

Diarienummer och fastighet

Beslutet avser

2011-2707
Rimbo-Karby 7:1, Rimbo

Föreläggande om försiktighetsmått
vid spridning av avloppsslam på
åkermark.

ÖVRIGA BESLUT
Diarienummer och fastighet

Beslutet avser

2009-2407
Vettershaga 1:30, Länna

Beslut gällande avgiftsklassning för
tillsyn enligt miljöbalken.

2009-2405
Söderby-Ekeby 1:4, Roslagsbro

Beslut gällande avgiftsklassning för
tillsyn enligt miljöbalken.

2010-2462
Bro-Väsby 5:2, Roslagsbro

Efterbehandlingsåtgärder av
förorenad mark.

20110-540
Församlingshemmet 1,
Norrtälje

Anmälan om sanering av förorenad
mark på fastigheten
Församlingshemmet 1:

2009-1405
Lindris 2:19, 2:20 och 2:21,
Häverö
2011-2639
Fasterna-Råby 2:30, Fasterna

Utredning av förorenad mark och
redovisning av provtagning av
dricksvattenbrunnar.
Tillsyn av miljöfarlig verksamhet.

2011-2373
Kåsta 4:16, Roslagsbro

Begäran om komplettering i ärende
om ansökan om enskild
avloppsanläggning.

2011-1067
Malsta-Bergby, Malsta

Begäran om komplettering i ärende
om ansökan om enskild
avloppsanläggning.

2011-984
Finsta 1:83, Skederid

Föreläggande om att inkomma med
information samt att inkomma med
tids- och åtgärdsplan.

2011-1809
Åkerö 7:16, Rådmansö
Förbud mot utsläpp av avloppsvatten.
_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

2011-12-08

20(33)

bmn § 110
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Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
Godkända anläggningar
ÖVRIGA BESLUT

forts....

Diarienummer och fastighet
2010-2129
Sundsta 4:130, HusbySjuhundra

Beslutet avser

2011-2937
Gräsken 1:135, Blidö

Föreläggande om försiktighetsmått
avseende BDT-avlopp.

2011-2515
Prästkragen 1, Malsta

Tillstånd att hålla orm inom område
med detaljplan.

2011-3004-4881
Tulka 1:52, Häverö

Beslut gällande dispens från förbud
att sprida stallgödsel under perioden
9 november tom den 30 november
2011.

2011-2999
Bro-Ekeby 3:4, Roslagsbro

Beslut gällande avgiftsklassning för
tillsyn enligt miljöbalken.

2011-2997
Väringsö 1:3, Länna

Begäran om komplettering i ärende
om ansökan om enskild
avloppsanläggning.

2011-2335
Gjutaren 2, Norrtälje

Beslut om klassning av årlig
tillsynstid och avgift för
återkommande tillsyn enligt
miljöbalken med avseende på
hälsoskydd.

2011-2336
Låset 1, Norrtälje

Beslut om klassning av årlig
tillsynstid och avgift för
återkommande tillsyn enligt
miljöbalken med avseende på
hälsoskydd.

Anmälan om ändrade tider för
körning på motor- och terrängbana.
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Delgivningar
Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
AVVISNING/AVSKRIVNING/ÅTERKALLANDE AV ÄRENDE
Diarienummer och
fastighet

Avvisning/avskrivning/återkallande
samt anledning

2009-3760
Pelikanen 8, Norrtälje

Avskrivning av ärende angående klagomål
på avloppslukt och fuktskada i
bostadsrättslägenhet.

2011-2302
Violen 2, Norrtälje

Avskrivning av ärende angående klagomål
på misstänkt fukt- och mögelproblem.

2009-17 Skogen 1,
Norrtälje

Avskrivning av ärende angående klagomål
på inomhusmiljön vid Norrtäljeanstalten.

Vidö 4:9, Edebo

Avskrivning av olägenhetsanmälan
gällande motocrossbana.

2011-584
Solö 1:67, Länna

Återkallelse av ansökan om enskild
avloppsanläggning.

2011-1197
Solö 1:67, Länna

Återkallelse av ansökan om enskild
avloppsanläggning.

2011-2799
Baltora 2:10, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2858
Baltora 1:48, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2821
Baltora 2:80, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2812
Baltora 2:40, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2809
Baltora 2:33, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2805
Baltora 2:25, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2803
Baltora 2:21, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.
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AVVISNING/AVSKRIVNING/ÅTERKALLANDE AV ÄRENDE forts...
Diarienummer och
fastighet

Avvisning/avskrivning/återkallande
samt anledning

2011-2802
Baltora 2:18, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2793
Baltora 1:105, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2684
Baltora 1:43, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2782
Baltora 1:55, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2685
Baltora 1:49, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2787
Baltora 1:74, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2815
Baltora 2:52, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2804
Baltora 2:24, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2684
Edeby 19:30, Väddö

Återkallelse av ansökan om enskild
avloppsanläggning.

2011-2588
Rävsnäs 3:11, Rådmansö

Avskrivning av ärende rörande
nedskräpning.

2011-2807
Baltora 2:31, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2813
Baltora 2:47, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2939
Gräsken 1:138, Blidö

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.
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Meddelanden från miljö-/hälso-/livsmedelsenheten
AVVISNING/AVSKRIVNING/ÅTERKALLANDE AV ÄRENDE fortsss
Diarienummer och
fastighet

Avvisning/avskrivning/återkallande
samt anledning

2011-2930
Gräsken 1:104, Blidö

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2927
Gräsken 1:86, Blidö

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2936
Gräsken 1:110

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
BDT-avlopppsanläggning.

2011-2810
Baltoroa 2:39, Frötuna
2011-2947
Gräsken 1:204

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.
Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2946
Gräsken 1:202

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
BDT-avlopppsanläggning.

2011-2745
Korgil 1:82

Avskrivning av ärende om klagomål på
avloppsanläggning

2011-2829
Grovö 1:11, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2789
Baltora 1:84, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2792
Baltora 1:97, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

2011-2818
Baltora 2:71, Frötuna

Avskrivning av tillsynsärende för enskild
avloppsanläggning.

Delgivningar / Delegationsbeslut
Delegationslista /beslut fattade på delegation under tiden
2011-11-01- -- 2011-11-25, se bilagor
----------------------_______________________________________________________________________________
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Dnr BMN 2011-2053

Blidö-Boda 1:248 i Blidö församling - miljösanktionsavgift
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar med stöd av Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 1§ 1 p och
3§ och med hänvisning till Förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter 1§ och
punkten 2.1.1 a) i bilagan till samma förordning:
att Leif Olovsson, lgh 1202, Södra Stapeltorgsgatan 11 C, 802 52 Gävle, personnummer
19451021-9019, skall betala miljösanktionsavgift på 5000:-.

Betalning

Miljösanktionsavgiften skall betalas enligt betalningsuppmaning som inom kort kommer att
sändas till Er från Kammarkollegiet. Betalning skall ske senast inom 30 dagar efter det att
beslutet om att ta ut avgiften har delgetts er enligt 30 kap 4§ miljöbalken. Efter sista
betalningsdagen får detta beslut enligt 30 kap 5 § andra stycket miljöbalken, verkställas som
lagakraftvunnen dom och beloppet förfaller sålunda till betalning detta datum även om detta
beslut överklagas.

Hur man överklagar

Om ni anser att beslutet är fel kan ni överklaga det hos länsstyrelsen. Ni ställer skrivelsen till
länsstyrelsen men skickar den till Bygg- och miljönämnden, Box 808, 761 28 Norrtälje. I
skrivelsen anger ni ärendets diarienummer, hur ni vill att beslutet ändras och varför, ert namn,
fullständig adress och telefonnummer. Skrivelsen skall vara undertecknad av er och måste
vara inlämnad till Bygg- och miljönämnden inom tre veckor från den dag ni tagit del av
beslutet. Om ni anlitar ombud ska en fullmakt i original skickas med.
Lagstiftning

Enligt Miljöbalken 9:6 §, p 2, får regeringen meddela föreskrifter om att det ska vara förbjudet
att utan tillstånd eller innan anmälan har gjorts, släppa ut avloppsvatten i mark, vattenområde
eller grundvatten.
Enligt förordningen (SFS1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd,
13 §, har en kommun rätt att meddela föreskrifter om att det i stället för anmälan krävs
tillstånd för att inom vissa delar av kommunen inrätta en sådan anläggning som avses i andra
stycket 13 § förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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Dnr BMN 2011-2053

Hänvisar här till ”Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön”, 2§, vilken
anger att det krävs tillstånd för att inrätta en avloppsanläggning för BDT-vatten i Norrtälje
kommun.
Enligt Miljöbalken (SFS 1998:808) 30 kap 1§ 1 p, får regeringen meddela föreskrifter om att
en särskild avgift (miljösanktionsavgift) skall betalas av den som påbörjar en verksamhet som
är tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt denna balk eller enligt föreskrifter meddelade
med stöd av balken, utan att tillstånd har meddelats eller anmälan har gjorts.
Enligt Miljöbalken 30 kap 3§ skall tillsynsmyndigheten besluta om miljösanktionsavgiften och
innan tillsynsmyndigheten beslutar om avgift skall den som anspråket riktas mot ges tillfälle
att yttra sig.
Enligt Förordningen (SFS 1998:950) om miljösanktionsavgifter skall miljösanktionsavgifter
tas ut för de överträdelser som anges i bilagan till denna förordning. Enligt denna bilaga punkt
2.1.1 a) är miljösanktionsavgiften 5000:- för överträdelsen att utan tillstånd inrätta en
avloppsanläggning trots att ett sådant tillstånd krävs.
Enligt Miljöbalken 30 kap 2 § skall avgiften tas ut även om överträdelsen inte har skett med
uppsåt eller av oaktsamhet. Avgiften skall dock inte tas ut om det är uppenbart oskälig.
Bakgrund

Via inkommande klagomål 2011-05-20 får bygg- och miljökontoret vetskap om att det utan
tillstånd inrättats en avloppsanläggning för BDT-vatten på rubricerad fastighet.
Fastighetsägaren, Leif Olovsson, var med vid inspektion, som skedde
2011-06-29. Fastighetsägaren meddelades vid inspektionen att avloppsanläggning inte får
inrättas utan tillstånd. I efterhand inkom 2011-07-26 en ansökan om tillstånd till bygg- och
miljökontoret.
Efter en rimlighetsavvägning i enlighet med Miljöbalken 2:7§ har bygg och miljökontoret
gjort bedömning att det inte kan anses skäligt av ekonomiska skäl att fastighetsägaren gräver
upp sin infiltrationsbädd och flyttar den jämfört med den miljönytta detta skulle innebära.
Bygg- och miljökontorets bedömning

Bygg- och miljökontoret bedömer att Leif Olovsson har överträtt de ”Lokala föreskrifter för att
skydda människors hälsa och miljön”, 2§. Därmed har även överträdelse skett mot
Förordningen (SFS 1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 13 § och
Miljöbalken (SFS 1998:808) 9:6 §, p 2.
Det har vid handläggningen av detta ärende inte framkommit någon omständighet som gör att
det kan anses uppenbart oskäligt att påföra avgift. Bygg- och miljökontoret föreslår att byggoch miljönämnden beslutar att Leif Olovsson skall betala miljösanktionsavgift på 5000:- för
sina överträdelser.
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Dnr BMN 2011-2053

Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2011-09-22 § 162.
Kommunicering
Fastighetsägaren har i skrivelse, daterad oktober 2011, yttrat sig över arbetsutskottets förslag
till beslut.
Bygg- och miljökontoret har 2011-11-09 i tillägg till tjänsteskrivelsen bemött inkommen
skrivelse. Bygg- och miljökontoret vidhåller att miljösanktionsavgift ska betalas.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2011-11-24 § 215.
____________

Exp till:
Leif Olovsson (rek + mb)
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Riskklassningsmodell - livsmedel
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att använda Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar och
beräkning av kontrolltid, fastställd 2011-08-25 med tillägget att sänka kontrolltiden för
verksamheter med lägre kontrollbehov enligt bifogad tabell.
att hemställa att Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning av livsmedelsanläggningar
och beräkning av kontrolltid fastställd 2011-08-25 skall gälla omedelbart och tillsvidare.

Underlag för beslut

Bilaga 1: Livsmedelsverkets vägledning, 20110825
Bilaga 2: Bygg- och miljönämndens tabell, 20090101
Bilaga 3: Tabell, riskfaktor 1
Bilaga 4: Tabeller, riskfaktor 2
Bakgrund

Bygg- och miljönämnden har använt sig av Livsmedelsverkets vägledning om riskklassning
av livsmedelsanläggningar och beräkning av kontrolltid, fastställd 2007-11-27 vid
riskklassningen av livsmedelsverksamheter i Norrtälje kommun. Modellen har upplevts som
användbar men något för grovhuggen. Nu har Livsmedelsverket uppdaterat den och släppt en
ny vägledning, fastställd 2011-08-25, se bilaga 1. Livsmedelsverket rekommenderar
kommunerna att använda den nya modellen.
Den nya riskklassningsmodellen upplevs som bättre, dock beaktar den inte små verksamheter
med färre än tio personer och med lägre risker. Därför är det motiverat att i modellen införa ett
steg för de minsta verksamheterna som har lägre kontrollbehov, se bilaga 4.
Bygg- och miljönämnden antog en tabell som började gälla 2009-01-01, se bilaga 2, som
komplement till Livsmedelsverkets vägledning. Tabellen kommer att tas bort och ersättas av
en punkt som läggs till i vägledningen och så som tidigare ger lägre inklassning för
verksamheter med lägre risk, se bilaga 3.
_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 112

2011-12-08

28(33)

Dnr BMN 2011-2327

Motivering

Den nuvarande riskklassningsmodellen har varit enkel att arbeta med men har inte alltid varit
anpassad efter verksamheterna. I den nya modellen har Livsmedelsverket infört förbättringar
med flera steg vilket motiverar till att övergå till att använda den.
I modellen har det införts en modul som heter informationsmodulen. En del av kontrollen har
som syfte att motverka att konsumenter blir lurade eller vilseledda, därför är denna modul
viktig. Den syftar till att ge extra kontrolltid för att kontrollera märkning vilket innebär att
man i vissa verksamheter får en till två timmars extra kontrolltid.
Flera inklassningssteg gällande verksamheters storlek har också införts i modellen, vilket för
många av verksamheterna i Norrtälje kommun innebär att de får mellan en till två timmars
sänkt kontrolltid.
Bygg- och miljönämnden antog en tabell som började gälla 2009-01-01, se bilaga 2, som
komplement till Livsmedelsverkets vägledning. Tabellen kommer att tas bort och istället
ersättas av en punkt som läggs till i vägledningen, se bilaga 3. Den har främst syftat till att
sänka kontrolltiden för vissa verksamheter som anses få för hög kontrolltid till förhållande till
deras risker. Frysta obearbetade hamburgare och kebabstock kommer att klassas i mellanrisk
och inte i högrisk enligt denna.
Det som saknas i Livsmedelsverkets modell är ett steg för de verksamheter som har mindre än
tio portioner. I de flesta fall har de även känd kundkrets och begränsat antal maträtter samt
man äter på förutbestämda tider vilket ger verksamheten lägre risk, till exempel ett HVB-hem.
I vägledningen tas dessa verksamheter inte upp i uträkningen av kontrolltid men de tas upp i
texten som motiverat att sänka kontrolltiden för dessa verksamheter. För att underlätta Byggoch miljönämndens hantering av dessa verksamheter, görs ett tillägg till
riskklassningsmodellen vilket gör att verksamheterna direkt kan klassas in i en lägre klass, se
bilaga 4.
Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2011-11-24 § 216.
___________

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bnm § 113

2011-12-08

29(33)

Dnr BMN 2011-2190

Remissyttrande angående förslag till Informationssäkerhetspolicy
(dnr KS 11-1825).
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
att lämna remissyttrande utan erinran.

Ärendet
Kommunstyrelsens arbetsutskott begär yttrande angående ny informationssäkerhetspolicy.
Huvudsyftet med informationssäkerhetspolicyn och de riktlinjer och rutiner för
informationssäkerhetsarbetet som ska fastställas, är att säkerställa att kommunens
informationshantering sker i enlighet med gällande rätt och att grundläggande demokratiska
principer som offentlighetsprincipen, principen om meddelarfrihet och
tryckfrihetsförordningens bestämmelser om efterforskningsskydd.
För Bygg- och miljönämndens del innebär policyn att hantering av information, speciellt i ITsammanhang, blir tydligare med avseende på ansvar i olika roller samt de regeldokument som
nämnden har att ta fram.

Politisk beredning
Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2011-11-24 § 220.
_________

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 115

2011-12-08

30(33)

Dnr BMN 2011-2268

Verksamhetsplan samt budget för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2012.
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna verksamhetsplan för Bygg- och miljönämndens verksamhet 2012, daterad
2011-11-01.

Underlag för beslut

Förslag till verksamhetsplan för Bygg- och miljönämnden 2012, daterad 2011-11-01.

Sammanfattning
Kommunfullmäktiges mål
Sammanfattningsvis är Bygg- och miljönämnden berörd av 4 av de 5 mål som Kommunfullmäktige beslutat om. För dessa mål föreslås bedömningsgrunder utifrån tjänstegarantier,
resultat i NKI, handlingsplan för utökad kartproduktion samt bevakande av bevarandeprogrammet för Norrtälje stadskärna. Utöver detta har Bygg- och miljönämnden nämndspecifika mål som t ex återfinns direkt i lagstiftningen.
Ledning
Ledningens huvuduppgift är att tillse att kontoret levererar den verksamhet som Kommunfullmäktige och Bygg- och miljönämnden har beställt för 2012. Detta görs utifrån de 4
perspektiven Ekonomi (Budgett och uppföljning), Medarbetare (VP-budget och uppföljning
bl.a genom medarbetarenkäten), Kund (VP-budget och uppföljning bl.a genom kundundersökningar) och Process. I perspektivet process kommer under året de befintliga processbeskrivningarna att arbetas om för att på en övergripande nivå motsvara kontorets 3 egentliga
processer, dvs tillstånd, tillsyn och projekt. Till detta kommer kontoret att arbeta vidare med
sitt kvalitetsledningssystem där avvikelser registreras, förbättringar genomförs och skriftliga
ruiner görs tillgängliga för alla.
Ekonomi
Bygg- och miljökontorets ram för 2012 är 15 241 tkr. Förändringar utifrån år 2011 är att
ramen för VA-utveckling (1600 tkr) har dragits bort. Adressprojektet är uppräknat med 58 tkr.
Övriga kostnadsökningar som bland annat löneökningar räknar kontoret med att finansiera
genom redan genomförda och kommande taxehöjningar.
_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 115

2011-12-08

31(33)

Dnr BMN 2011-2268

Investeringarna under 2012 förväntas utgöras av utrustning till verksamheterna men också
produktion av grundläggande kartmaterial.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2011-11-24 § 221.
___________

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 116

2011-12-08

32(33)

Dnr BMN 2011-2314

Förslag till utbildningsplan för Bygg- och miljönämnden 2012.
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna förslag till utbildningsplan för år 2012.

Bakgrund

Bygg- och miljökontoret har upprättat ett förslag till utbildningsplan för Bygg- och
miljönämndens ledamöter och suppleanter för år 2012.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2011-11-24 § 222.
____________

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sida

Sammanträdesdatum

Bygg- och miljönämnden

bmn § 117

2011-12-08

33(33)

Dnr BMN 2010-2118

Månatlig ekonomisk uppföljning för perioden t o m oktober månad 2011
Beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna den månatliga ekonomiska uppföljningen

Underlag för beslut

Månadsuppföljning inkl avvikelserapport samt tjänsteskrivelse daterad 2011-11-09

Bakgrund

Nettoresultatet för oktober månad visar ett överskott om 3 194 tkr jämfört med budget.
Kostnaderna för perioden underskrider budget med 2 936 tkr. Av detta är 2 496 tkr
personalkostnader som till största delen beror på vakanta tjänster. Övriga kostnader
underskrider budget med 441 tkr och intäkterna är 258 tkr högre.
Hälsoskyddenhetens intäkter ligger fortfarande under budget med 898 tkr medan de övriga
verksamheter i stort sett ligger över budget vilket därmed balanserar upp underskottet.
Prognosen för 2011 är att Rådmansöprojektet kommer att sluta med ett överskott om ca 740
tkr. Även Adressprojektet beräknas sluta med överskott med 600 tkr. Begäran om att flytta
över överskotten till följande år kommer att göras eftersom projekten kommer att fortsätta
under följande år.
Prognosen för 2011 och kontoret är ett överskott om 2 049 tkr inklusive projekten.

Politisk beredning

Arbetsutskottet har behandlat ärendet 2011-11-24 § 223.
___________

_______________________________________________________________________________
Justerare

Justerare

Utdragsbestyrkande

