SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-12

Bygg- och miljönämnden

Plats och tid

Norrtäljesalen torsdagen den 12 september 2019 kl. 15:10-16:40

Beslutande

Ledamöter

Ann Lewerentz (M) (ordförande)
Stefan Lindskog (C) (vice ordförande)
Marcus Granström (S) (2:e vice ordförande)
Annette Tagesson (M)
Åsa Malmström (M)
Kjell Jansson (M)
Boris Andersson (C)
Veronika Areskoug (L)
Louise Fredriksson (L)
Sören Åkerblom (S)
Ethel Söderman Sandin (S)
Lennart Svenberg (S)
Karl-Göran Edberg (SD)
Roger Harvidsson (SD)
Lars Nilsson (ROOP)
Susanne Hallqvist (M)
Lars Hasselfeldt (KD)
Britt Storm (S)
Björn Sandberg (SD)
Ingela Brinkefeldt (V)
Kristina Westerlund (MP) ersätter Gabriel Liljenström (MP)

Övriga närvarande

Anna Keskitalo (bygg- och miljödirektör)
Carl Wesslén (miljö- och hälsoskyddschef)
Gitte Binder (nämndsekreterare)
Martin Karlsson (mät- och kartchef) §§84-86
Torbjörn Mattsson (miljö- och hälsoskyddsinspektör) §§84-86
Marie Rolkert (systemsamordnare) §§84-86
Helén Edling (politisk sekreterare (V)) §§84-86

Justerare

Marcus Granström

Justeringens plats och tid

Bygg- och miljökontoret , 2019-09-20 13:00

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-12

Bygg- och miljönämnden

Underskrifter

Paragrafer

Sekreterare

§§84-109

Gitte Binder
Ordförande
Ann Lewerentz
Justerande
Marcus Granström

Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

Bygg- och miljönämnden

Sammanträdesdatum

2019-09-12

Datum då anslaget sätts upp

2019-09-21

Förvaringsplats för protokollet

Bygg- och miljökontoret

Datum för anslags nedtagande

2019-10-12

Underskrift
Gitte Binder
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Bygg- och miljönämnden

Ärendelista
§84

Val av justerare

§85

Ändringar i föredragningslistan

§86

Allmän information

§87

Delgivningar/Meddelanden

§88

Anmälningar för kännedom

§89

Anmälan delegationsbeslut

§90

Redovisning av delegeringsbeslut

§91
§92

Uttagande av byggsanktionsavgift för utförande av åtgärd innan
startbesked utfärdats
Föreläggande enligt 26 kap 9 § miljöbalken att riva och bortforsla brygga

§93

Ansökan om utdömande av vite enligt 6 § lagen om vite

§94

Avskrivning av tillsynsärende avseende olaga utförd trädfällning

§95

Föreläggande om åtgärd samt lovföreläggande

§96

Uttagande av byggsanktionsavgift för tillbyggnad utan lov

§97

Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

§98

Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

§99

Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

§100

Avskrivning av tillsynsärende

§101

Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

§102

Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

§103

Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

§104

Förbud vid vite gällande utsläpp av avloppsvatten

§105
§106

Hantera invånarförslag till bygg- och miljönämnden gällande användning
av mat som ska slängas
Internkontroll bygg- och miljönämnden 2019

§107

Uppföjning Mål och budget 2019 för bygg- och miljönämnden

§108

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

§109

Ta fram mål och budget för bygg- och miljönämnden 2020-2022

Justerandes sign
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2019-09-12

Bygg- och miljönämnden

§84

Val av justerare
Beslut
Marcus Granström utses att justera protokollet.
Justering sker på bygg- och miljökontoret den 20 september kl. 13.00.
§§ 106 och 107 justeras omedelbart.
Kjell Jansson (M) motsätter sig närvaro av Vänsterpartiets politiska sekreterare. Vänsterpartiets
politiska sekreterare är inte närvarande när beslutsärenden behandlas.
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§85

Ändringar i föredragningslistan
Ärende 11 utgår
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§86

Allmän information

Kart- och mätchef Martin Karlsson informerar om

 Adressändring i Hallstavik

Miljö- och hälsoskyddchef Carl Wesslén och miljö- och hälsoskyddinspektör Torbjörn Mattsson
informerar om

 Tillsyn enskilda avlopp

Bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo och systemadministratör Marie Rolkert informerar om

 Internkontrollen
 Delår 2

Bygg- och miljödirektör Anna Keskitalo informerar om

 Överklagade beslut samt principiellt viktiga beslut.
 Delegationsbeslut.
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Bygg- och miljönämnden

§87

Delgivningar/Meddelanden
Beslut
Läggs till handlingarna

Beslutsunderlag
Delgivningar-Meddelanden 190912

Justerandes sign
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-12

Bygg- och miljönämnden

§88

Anmälningar för kännedom
Beslut
Läggs till handlingarna.

Anmälningar
BMN 2019-127-1.1
BMN 2019-128-1.2
BMN 2019-129-1.2
BMN 2019-130-1.1
BMN 2019-131-1.1
BMN 2019-132-1.1
BMN 2019-133-1.1
BMN 2019-134-1.2
BMN 2019-135-1.1
BMN 2019-169-1.2
BMN 2019-170-1
BMN 2019-170-2.2
BMN 2019-171-1.2
BMN 2019-173-2.4
BMN 2019-173-2.3
BMN 2019-173-2.2
BMN 2019-174-1.2

Justerandes sign

Beslut gällande långsiktig strategisk plan för Norrtälje kommunhus AB
Yttrande från länsstyrelsen i anmälan för samråd angående
förläggning av markkabel på fastigheten Gräddö 4:94 m.fl.
Ansökan om förprövning av häststall
Antagande av bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda, OPF-KL 18
Årsredovisning för Norrtälje kommun och kommunkoncern 2018
Yttrande från Länsstyrelsen till Norröra samfällighetsförening gällande
hantering av stormfällda träd
Utökning av VO för allmänna vattentjänster, Östhamra
Uppföljning och bokslutsprognos per den 31 mars 2019 för SRMH
Kommunstyrelsens yttrande gällande granskning av kommunens
inköpsprocess
Beslut gällande uttransport av stormfällt virke på fastigheten Gisslingö
1:1 i Gisslingö naturreservat, Norrtälje kommun
Yttrande gällande Avverkning för omläggning av skog till tomtmark på
fastigheten Löparö 1:122, Norrtälje kommun
Yttrande gällande Avverkning för omläggning av skog till tomtmark på
fastigheten Löparö 1:122, Norrtälje kommun
Yttrande gällande avverkning för omläggning av skog till tomtmark på
fastigheten Löparö 1:122, Norrtälje kommun
Beslut om arkeologisk utredning Söderhall 4:7
Beslut om arkeologisk utredning Söderhall 4:7, Bilaga 4
Kravspecifikation
Beslut om arkeologisk utredning Söderhall 4:7, Bilaga 3
förfrågningsunderlag
Beslut att avsluta tillsynstips gällande blockerad stig vid Herrängs
marina i Norrtälje kommun

Utdragsbestyrkande
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-12

Bygg- och miljönämnden

§89

Anmälan delegationsbeslut
Beslut
Läggs till handlingarna
Rapporterade delegationsbeslut;






Justerandes sign

fattade av bygg- och miljönämndens arbetsutskott (diarium ByggR)
under tiden 2019-05-16--2019-08-15 (bil.1)
fattade av delegat (diarium ByggR)
under tiden 2019-05-16--2019-08-15 (bil.2)
fattade av delegat /miljö- och hälsoskyddsenheten, livsmedelsenheten och BMN:s
arbetsutskott (diarium Ecos2) under tiden 2019-05-16--2019-08-15 (bil.3)
Anställning av personal januari-juni samt avslutade anställningar januari-augusti (bil.4)

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

§90

Redovisning av delegeringsbeslut
Beslut
Läggs till handlingarna

Delegeringsbeslut
BMN 2019-93-2
BMN 2019-5-12
BMN 2019-5-13
BMN 2019-5-14
BMN 2019-111-2
BMN 2019-5-15

Justerandes sign

Yttrande detaljplan kvarteret Åkeriet
Förvaltningsdirektörens tillfälliga delegation till ersättare
Förvaltningsdirektörens tillfälliga delegation till ersättare
Förvaltningsdirektörens tillfälliga delegation till ersättare
Yttrande planprogram för stadsprojekt Närheten
Förvaltningsdirektörens tillfälliga delegation till ersättare.

Utdragsbestyrkande
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Bygg- och miljönämnden

§105

Dnr BMN 2019-147

Hantera invånarförslag till bygg- och miljönämnden gällande
användning av mat som ska slängas
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. Lämna nedan svar på inlämnat e-förslag

Sammanfattning
Bygg- och miljönämnden har fått bifogat e-förslag tillsänt sig för besvarande. Förslaget går ut på att
mat från mataffärer som passerat ”bäst före datum” eller har skavanker, men fortfarande håller
tillräckligt god kvalitet inte ska slängas i onödan.
Norrtälje kommun uppmuntrar minskat matsvinn och privata initiativ genom lösningar som nedan
men kan inte bygga upp någon ytterligare egen verksamhet med köp av livsmedel / mottagning av
livsmedel och vidaredistribution.
Bakgrund
Bygg- och miljönämnden har fått bifogat e-förslag tillsänt sig för besvarande. Förslaget går ut på att
mat från mataffärer som passerat ”bäst före datum” eller har skavanker, men fortfarande håller
tillräckligt god kvalitet inte ska slängas i onödan.
Samberedning
Ärendet har samberetts med Livsmedelskontrollen och Socialkontoret
Beskrivning av ärendet
Norrtälje kommuns livsmedelskontroll utförs enligt avtalssamverkan av Täby kommun.
Livsmedelskontrollen har fått ta del av e-förslaget och lämnar följande information:
Livsmedelskontrollen ser positivt på att minska matsvinnet. Det finns idag företag som köper in
livsmedel med bäst-före-datum som snart går ut eller har gått ut och sedan säljer det vidare till ett
lägre pris. Många större butiker har även restauranger eller producerar matlådor där det finns
möjlighet att ta hand om livsmedel där hållbarhetstiden håller på att gå ut.
E-förslaget skulle kunna vara förenligt med livsmedelslagstiftningen så länge den aktör som utför
detta registrerar sig som en livsmedelsanläggning och att livsmedelskontrollen utför kontroller så att
det är säkra livsmedel som släpps ut. Det spelar ingen roll om maten säljs eller bortskänkes i
livsmedelslagstiftningen.
Vad är då säker mat? Ingen ska bli sjuk av maten på kort eller lång sikt och man ska inte heller bli
lurad på något sätt av maten, som att den skulle vara ekologisk men inte är det.

Justerandes sign
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Bygg- och miljönämnden

§105

Dnr BMN 2019-147

Livsmedel med utgånget bäst-före-datum behöver inte vara otjänligt och får fortfarande säljas eller
skänkas bort så länge livsmedlen bedöms vara tjänliga. Företaget som säljer eller skänker bort
sådana livsmedel kan exempelvis titta, lukta eller smaka på livsmedel och om det inte verkar vara
något fel så kan det gå bra att äta. Livsmedel med utgånget sista förbrukningsdag ska betraktas
som otjänliga och får inte släppas ut på marknaden, de får alltså varken säljas eller skänkas bort.
Socialkontoret har fått ta del av e-förslaget och lämnar följande information:
När det gäller ”recykling”, så är socialkontorets uppgift att pröva enskilda invånares rätt till och behov
av försörjningsstöd, och det vore etiskt tveksamt att hantera matvaror där bäst före datum gått ut om
personer inte bedöms ha rätt till försörjningsstöd.
Café Grindstugan, ett fik för människor som lever i utanförskap, får gårdagens bröd från bagerier och
lagad mat från Flygfyren, som Socialkontorets personal packar om i lådor och ger brukarna. Det är
en öppen verksamhet som på olika sätt stöds av olika delar av civilsamhället, både företag och
privatpersoner.
Sammanfattande bedömning:
Norrtälje kommun uppmuntrar minskat matsvinn och privata initiativ genom lösningar som ovan men
kan inte bygga upp någon ytterligare egen verksamhet med köp av livsmedel / mottagning av
livsmedel och vidaredistribution.

Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-08-29 § 146
Tjänsteutlåtande svar på e-förslag
Invånarförslag till bygg- och miljönämnden gällande användning av mat som ska slängas

Justerandes sign
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Bygg- och miljönämnden

§106

Dnr BMN 2019-2

Internkontroll bygg- och miljönämnden 2019
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. godkänna internkontrollen som utförts under delår 2, augusti månad 2019, för bygg- och
miljönämndens verksamhet 2019.
Sammanfattning
Under delår 2 har interkontroll genomförts enligt interkontrollplan. Det har inte konstaterats några
avvikelser som kräver åtgärder från Bygg- och miljökontoret.
Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-12 § 149
Tjänsteskrivelse 2019-08-08
Internkontrollplan för Bygg- och miljönämnden 2019.
Internkontrollrapport för Bygg- och miljönämnden för delår 2.
Bakgrund
Internkontroll ska säkerställa god ekonomisk hushållning, genom kontinuerlig uppföljning och
utvärdering. Internkontroll ger ramverk för en pågående intern process som syftar till att leva upp till
kraven på verksamheten på ett riskmedvetet sätt.
Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden.
Kommunfullmäktige har beslutat om tre övergripande internkontrollområden:
Informationssäkerhet
Professionellt förtroendeskapande förhållningssätt
Ekonomiska processer och leverans i förhållande till beslut
En internkontrollplan för 2019 för Bygg- och miljönämnden har utarbetats utifrån de från
kommunfullmäktige tre övergripande målen. Planen ingår som bilaga i detta ärende.
Under delår 2 har internkontroll genomförts enligt plan. Det har inte konstaterats några avvikelser
som kräver åtgärder från Bygg- och miljökontoret.
Koppling till gällande styrdokument
Planeringsförutsättningar, Mål och Budget
Lagkrav
Intern kontroll regleras i 6 kap 6 § i Kommunallagen (2017:725).

Justerandes sign
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§106

Dnr BMN 2019-2

Samberedning
Är inte tillämplig
Beskrivning av ärendet
Internkontroll har lyfts ut ur verksamhetsplan samt Mål & Budget och ska redovisas i särskilt ärende.
En gemensam mall finns i ärendehanterinssystemet Rodret. Ett större arbete avseende att
säkerställa processer kring intern kontroll och riskanalys har påbörjats.
Nämnderna utformar sina specifika kontrollområden, dokumenterar dessa och antar dem i nämnden.
Kommunfullmäktige har beslutat tre övergripande internkontrollområden:
Informationssäkerhet
Professionellt förtroendeskapande förhållningssätt
Ekonomiska processer och leverans i förhållande till beslut
Under delår 2 har internkontroll genomförts enligt plan. Det har inte konstaterats några avvikelser
som kräver åtgärder från Bygg- och miljökontoret.
Jämställdhetsanalys
Är inte tillämplig
Barnkonsekvensanalys
Är inte tillämplig
Tidplaner
Framgår av bilaga hur och när kontroller ska genomföras samt återrapporteras.

Justerandes sign
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§107

Dnr BMN 2019-1

Uppföjning Mål och budget 2019 för bygg- och miljönämnden
Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. godkänna delårsrapport 2, augusti månad 2019, för bygg- och miljönämndens verksamhet 2019.
Sammanfattning
Bygg- och miljökontoret har under delår 2 sett en stabilisering av inkommande och beslutande
ärenden både gällande bygglov- och miljöbalksärenden. Även inkommande beställningar av
nybyggnadskartor har efter 2018 års minskning stabiliserats under delår 2. På intäktssidan syns dock
ingen ökning ännu i och med att majoriteten av ärendena är mindre åtgärder.
Under delår 2 har Bygg- och miljökontoret rekryterat och anställt en ny förvaltningsdirektör samt en
ny enhetschef för Bygglovsenheten.
Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 9 539 tkr. Kontoret har arbetat fram en
besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer
besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och
funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett överskott
med 47 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.
Under delåret har invånarna fått:
- Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
- Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)
Under delår 2 har Miljö- och hälskyddsenheten lanserat integrerade e-tjänster gällande enskilda
avlopp, värmepumpar och eget omhändertagande av latrin. Ca 40 % inkommer via de nya etjänsterna.
Under sommaren 2019 prövades ett nytt koncept med Bygglov - och VA-bussen. Bygg- och
miljökontoret åkte på sommarturné med biblioteksbussen. Det speglade tidigare års upplägg fast i en
mindre skala. En representant från Bygglovsenheten samt Miljöskyddsenheten slog följe med
Biblioteksbussen och tog emot frågor och besök från invånare i kommunen

Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-12 § 150
Tjänsteskrivelse 2019-08-19
Delårsrapport 2 2019 för Bygg- och miljönämnden

Justerandes sign
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§107

Dnr BMN 2019-1

Bakgrund
I enlighet med kommunens Styrprocess ska nämnden lämna delårsrapport2 med helårsprognos efter
augusti månad.
Koppling till gällande styrdokument
Mål och budget 2019-2020, uppföljning.
Lagkrav
Är inte tillämplig.
Samberedning
Är inte tillämplig.

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljökontoret har under delår 2 sett en stabilisering av inkommande och beslutande
ärenden både gällande bygglov- och miljöbalksärenden. Även inkommande beställningar av
nybyggnadskartor har efter 2018 års minskning stabiliserats under delår 2. På intäktssidan syns dock
ingen ökning ännu i och med att majoriteten av ärendena är mindre åtgärder.
Under delår 2 har Bygg- och miljökontoret rekryterat och anställt en ny förvaltningsdirektör samt en
ny enhetschef för Bygglovsenheten.
Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 9 539 tkr. Kontoret har arbetat fram en
besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer
besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och
funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett överskott
med 47 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.
Under delåret har invånarna fått:
- Hög effektivitet (som mäts utifrån handläggningstider)
- Hög produktivitet (som mäts utifrån ärendebalanser)
- Hög tillgänglighet (som mäts utifrån svarstider)
- Nöjdhet (som mäts i kundenkäter både för företag och privatpersoner)
- Bättre miljö (som mäts utifrån flera faktorer men internt i form av pappersåtgång)
- Attraktiv arbetsplats (som målformuleras och mäts i arbetsmiljöplanen)
Under delår 2 har Miljö- och hälskyddsenheten lanserat integrerade e-tjänster gällande enskilda
avlopp, värmepumpar och eget omhändertagande av latrin. Ca 40 % inkommer via de nya etjänsterna.
Under sommaren 2019 prövades ett nytt koncept med Bygglov - och VA-bussen. Bygg- och
miljökontoret åkte på sommarturné med biblioteksbussen. Det speglade tidigare års upplägg fast i en
mindre skala. En representant från Bygglovsenheten samt Miljöskyddsenheten slog följe med
Biblioteksbussen och tog emot frågor och besök från invånare i kommunen.
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§107

Dnr BMN 2019-1

Konsekvensanalys/riskanalys
Enligt Sveriges byggindustriers konjunkturrapport nr 1 (3 april 2019) är trenden nationell. Nästa år
bedöms t ex antalet påbörjade bostäder i flerbostads- och småhus till under 40 000 för första gången
sedan 2014. Enligt rapporten ökade bostadsinvesteringarna med nära 70 procent under perioden
2013-2017. Den positiva utvecklingen bröts tvärt och investeringarna minskade med 1 procent 2018.
Det är nyproduktionen som, enligt rapporten, nu faller och den negativa utvecklingen förstärks
ytterligare under prognosperioden 2019–2020. Även ombyggnadsverksamheten bromsade in och
dämpas något framöver. Sammantaget bedömer Sveriges byggindustrier att bostadsinvesteringarna
kommer att sjunka med 11 procent i år och med ytterligare 8 procent nästa år. Ny rapport kommer
först i oktober 2019.
Bygg- och miljökontorets prognos för år 2019 är ett nettoresultat nära budget.
Jämställdhetsanalys
I de nyckeltal som kontoret följer ses inga skillnader i resultat för kvinnor jämfört med män.
Barnkonsekvensanalys
De åtgärder som kontoret planerat att genomföra under 2019 under målet ”Barn och ungas framtid”
följer plan.
Ekonomisk analys
Prognosen för helåret innehåller en intäktsminskning på 9 539 tkr. Kontoret har arbetat fram en
besparing i motsvarande grad. Dels har kontoret inte återbesatt vissa vakanta tjänster dels kommer
besparingar ske för vissa projekt. Till detta kommer en omorganisation där stabsenheten upphört och
funktioner därmed upphört eller förts över till andra enheter. Prognosen i dagsläget är ett överskott
med 47 tkr men kontoret arbetar fortsatt med åtgärder för att hålla budget.
Tidplaner
Nämndsbehandlat protokoll avseende Delårsrapport 2 2019 ska lämnas till Kommunstyrelsen senast
den 13 september 2019.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-12

Bygg- och miljönämnden

§108

Dnr BMN 2019-123

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön
(reviderat underlag punkt 8 ny)

Beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar
1. Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808), förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och miljöprövningsförordningen (2013:251) gäller reviderade lokala föreskrifter
för att skydda människors hälsa och miljön.
2. Föreskrifterna ska gälla från och med 1 januari 2020.
3. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas på ärenden som har inletts dessförinnan.
4. Med stöd av 9 kap. 7, 8, 11-13 §§ miljöbalken (1998:808), 13, 17, 37, 39, 40, 44 §§
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.

Sammanfattning
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö togs av kommunfullmäktige
2009. Dessa är i behov av en uppdatering.

Bakgrund
Nuvarande lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljö togs av kommunfullmäktige
2009. Dessa är i behov av en uppdatering.

Samberedning
Ingen samberedning krävs i detta ärende.

Beskrivning av ärendet
De förändringar som föreslås är följande:
Under punkt 4 så behöver dispens sökas endast för giftorm istället för som tidigare orm generellt. För
höns krävs ingen dispens för upp till fem stycken.
Punkt 7, 8 och 9 är nya och gäller spridning av slam, renat avloppsvatten samt uppsamling av
gödsel.
Punkt 10 är ny och syftar till att skydda grund- och ytvatten.

Koppling till gällande styrdokument
Dokumentet är i sig ett styrdokument.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-12

Bygg- och miljönämnden

§108

Dnr BMN 2019-123

Lagkrav
9 kap. 7, 8, 11-13 §§ miljöbalken (1998:808)
13, 17, 37, 39, 40, 44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
44 § kommunallagen (2017:725) punkt 1 och 2.
8 kap. 13 § kommunallagen (2017:725)

Ekonomiska konsekvenser
Ändringarna i föreskrifterna bedöms inte påverka ekonomin i någon riktning.

Konsekvensanalys/riskanalys
Konsekvenser av förändringar i förslaget medför inga konsekvenser för mål och budget 2020-2022.

Tidplaner
Ärendet behandlas på Bygg- och miljönämnden i september 2019 och därefter i Kommunfullmäktige.
När kommunfullmäktige har fattat beslut ska det skyndsamt skickas till Länsstyrelsen samt
Lantmäteriet.
Beslutet ska kungöras på kommunens anslagstavla när protokollet för de beslutade föreskrifterna har
justerats.
Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-12 § 151
Tjänsteutlåtande
Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (reviderade)
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-12

Bygg- och miljönämnden

§109

Dnr BMN 2019-120

Ta fram mål och budget för bygg- och miljönämnden 2020-2022
Beslut
Bygg- och miljönämnden
godkänner revideringen i underlaget till verksamhetsplan 2020-2022 och överlämnar den till
kommunstyrelsen. Revideringen gäller miljömåttet samt
en revidering under Omvärld och förutsättningar; Miljö- och hälsoskydd.

Sammanfattning
En revidering har gjorts i underlag till verksamhetsplan 2020-2022. Revideringen avser ändrat
miljömått.
Bakgrund
Bygg- och miljönämnden har under sommaren ändrat sitt miljömått.

Koppling till gällande styrdokument
Bygg- och miljönämnden har upprättat underlag till verksamhetsplan 2020-2022 enligt
planeringsförutsättningar 2020-2022 samt enligt kommunens styr- och ledningssystem.
Lagkrav
Kommunallagen
Samberedning
Samberedning är inte aktuellt för ett underlag till kommunens verksamhetsplan.

Beskrivning av ärendet
Bygg- och miljönämnden har under sommaren uppdaterat sitt miljömått.

Konsekvensanalys/riskanalys
Verksamhetsplanen ingår i kommunens styr- och ledningssystem. I verksamhetsplanen ska det
framgå att verksamheten utförs i önskad riktning så att den förda politiken får genomslag och att
resurserna används effektivt.
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-12

Bygg- och miljönämnden

§109

Dnr BMN 2019-120

Jämställdhetsanalys
I planeringsförutsättningar 2020-2022 finns ett särskilt avsnitt om jämställdhet. Enligt kommunens
jämställdhetsstrategi ska jämställdhetsperspektivet införlivas på alla nivåer i beslut och processer.
Barnkonsekvensanalys
I Mål och Budget 2019-2021 lyfts barnrättsperspektivet fram och verksamheterna ska ta hänsyn till
barnrättsperspektivet.
Ekonomisk analys
Bygg- och miljönämnden har lämnat ett underlag till verksamhetsplan utifrån beslutade budgetramar
och förutsättningar i planeringsförutsättningar 2020-2022.
Tidplaner
Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan behandlas av respektive
nämnd under hösten 2019.

Underlag till beslut
Arbetsutskottets protokoll 2019-09-12 § 152
Underlag till verksamhetsplan 2020 för Bygg- och miljönämnden tillägg tjskr
Verksamhetsplan, mål och budget 2020 för bygg- och miljönämnden tillägg
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