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Sammanträdesprotokoll 4 (30) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 64  
 

Revisorernas årliga grundläggande granskning 2021 
Diarienr 21MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tackar revisorerna för besöket. 
 
Ärendebeskrivning 
Revisorerna ska enligt kommunallagen och god revisionssed årligen granska all verksamhet. I 
den grundläggande granskningen ingår att bedöma centrala styrnings- och ledningsfrågor 
avseende verksamhet, ekonomi och internkontroll. 
 
Likaså är nämndens och styrelsens omvärldsanalys och riskbedömningar av stort intresse för 
revisorerna. Bifogade frågor är tänkt att utgöra underlag i denna granskning. Frågorna är 
också tänkt att utgöra underlag inför revisorernas träffar med nämnder och styrelse. 
 
Presentationen och svaren ska kunna härledas till revisionsbevis som styrker svaret, dvs. 
verifieras genom dokument, protokoll m.m. Svar anges i revisorernas frågebilaga. 
  
Revisorerna besöker Miljö- och tillsynsnämnden den 24 november. 
 
Beslutsunderlag 
 Miljö- och tillsynsnämndens svar på revisorernas frågor - Grundläggande Granskning 

2021 
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Sammanträdesprotokoll 5 (30) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 65  
 

Avdelningschefens information och avvikelserapportering 
Diarienr 19MTN25 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen och de rapporterade avvikelserna. 
 
Ärendebeskrivning 
Åsa Wikman, miljö- och hälsoskyddschef, informerar Miljö- och tillsynsnämnden om 
verksamheterna inom Samhällsbyggnad och förvaltningens/avdelningens arbete med 
anledning av covid-19 samt rapporterar ev. avvikelser. 
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Sammanträdesprotokoll 6 (30) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 66  
 

Månadsrapport 
Diarienr 19MTN5 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av månadsrapporten för oktober 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnad redovisar månadsrapporten för oktober 2021. 
 
Beslutsunderlag 
 Månadsrapport oktober 2021 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 7 (30) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 67  
 

Uppföljning Internkontrollplan 2021 
Diarienr 20MTN55 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner uppföljningen av internkontrollplanen för år 2021. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden, mot bakgrund av rapporten, bedömer att den interna kontrollen är 
tillräcklig inom nämndens ansvarsområde samt att verksamheten bedrivs på ett i övrigt 
tillfredsställande sätt. 
 
Ärendebeskrivning 
Nämnderna ska, enligt kommunallagen (2017:725) 6 kap. 6 §, var och en inom sitt område se 
till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt 
samt de föreskrifter som gäller för verksamheten. 
 
Nämnderna ska också se till att den interna kontrollen är tillräcklig samt att verksamheten 
bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
 
Enligt Policy för intern kontroll och styrning i Piteå kommun (KF 2015-02-16, § 6) ska 
nämnden, en gång per år, fastställa en internkontrollplan för kommande verksamhetsår. 
Internkontrollplanen och uppföljningen av densamma ligger sedan till grund för nämndens 
beslut om den interna kontrollen anses vara tillräcklig. Detta beslut tas i samband med 
årsredovisningen. 
 
Nämnden beslutade 2021-01-19 att anta internkontrollplan för år 2021. Samhällsbyggnad har 
följt upp planen för året. Uppföljningen redovisas i bifogad rapport. 
 
Beslutsunderlag 
 Uppföljningsrapport Internkontroll 2021 - Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 8 (30) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 68  
 

Nämndsmål för Miljö- och tillsynsnämndens verksamhet år 2022 - 
2023 
Diarienr 20MTN20 
 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden antar följande nämndsmål för år 2022 - 2023: 
  

1. Prioriterad tillsyn uppfylls i hög grad (prioritetsklass 1 i tillsynsplan). 
  

2. En tillgänglig myndighet med god service på hemsida, e-tjänster, telefon m.m. 
  

3. Alla verksamheter som berörs av samma lagstiftning är registrerade och har 
likvärdiga krav på laguppfyllnad. 
  

4. Barns och ungas hälsa och miljö ska särskilt beaktas i all myndighetsutövning. 
  

2. Miljö- och tillsynsnämnden antar följande nyckeltal för uppföljning av nämndsmål för 
år 2022 - 2023: 
   

o Miljöskydd  
 Antal genomförda inspektioner (h) av Antal planerade inspektioner (h) 

  
o Hälsoskydd  

 Antal genomförda inspektioner (h) av Antal planerade inspektioner (h) 
 Antal genomförda inspektioner i förskola/skola (h) av Antal planerade 

inspektioner i förskola/ skola (h) 
  

o Livsmedelskontroll  
 Antal genomförda kontroller (h) av Antal planerade kontroller (h) 

  
o Alkohol-/tobakstillsyn  

 Antal genomförda inspektioner av Antal planerade inspektioner 
  

o Tillgänglighet  
 Totalt antal inkommande ärenden i e-tjänst 
 Totalt antal inkommande kompletteringar via e-tjänsten (Ecos, Alk-T 

och OL2). 

Ärendebeskrivning 
Det finns ett uttalat önskemål om att Miljö- och tillsynsnämnden ska fastställa mål för sin 
verksamhet med utgångspunkt från kommunens övergripande mål. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden har under 2021 haft teman för att belysa verksamheten och dess 
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Sammanträdesprotokoll 9 (30) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

utmaningar, för att under höstens nämndsmöten arbeta fram nämndsmål. 
 
Nämnden har gett uttryck för: 

 Vikten av att styrd tillsyn prioriteras för att inte ha någon tillsynsskuld vid årets slut, 
dvs. att företagen har fått den tillsyn som de betalar för. 

 Likabehandling, dvs. att företagen bedöms lika och har samma krav på lagefterlevnad. 
 Tillgänglighet, dvs. att hemsidan för information, e-tjänster och rådgivning upplevs 

lättillgängligt, sakligt och rättssäkert 
 Barns och ungas hälsa kopplat till livsmiljön är särskilt prioriterat. Konsekvenser för 

barns och ungas hälsa och miljö lyfts i remisser i bl.a. planer och program. 

Nämnden har även berört tillsynsområden som bl.a. kemikalietillsyn, miljöförorenade 
områden och hållbarhetskriterier vid bostadsbyggande. Vilket är viktiga tillsynsinsatser för 
människors hälsa och miljö, men som med begränsade resurser har prioriterats ner i 
tillsynsplanen 2022. 
 
Motivering 
Förslaget till nämndsmål avses för två år framåt så att den nya nämnden efter nästa val har 
möjlighet att sätta sina mål för mandatperioden. 
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Sammanträdesprotokoll 10 (30) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 69  
 

Tillsynsplan 2022 för Miljö- och tillsynsnämndens verksamhet 
Diarienr 21MTN34 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden antar Tillsynsplan 2022 för Miljö- och tillsynsnämndens 
verksamhet. 
 
Ärendebeskrivning 
Tillsyn är samhällets viktigaste styrmedel för att säkerställa syftet med bland annat 
miljöbalken, livsmedelslagen och alkohollagen. Genom att regelverken följs främjas en 
hållbar utveckling. Att genom tillsyn upptäcka avvikelser och åstadkomma rättelse är av 
betydelse för miljön och människors hälsa, men också för att företag ska kunna verka på lika 
villkor. 
 
Behovsutredningen 2022 - 2024, som antogs av Miljö- och tillsynsnämnden 2021-03-10 § 10, 
visade bl.a. på ett stort behov av inventeringar av miljöfarlig verksamhet för att uppfylla krav 
på rättssäkerhet och likabehandling samt utreda och handlägga förorenade områden. Initialt 
innebär det ökade personalkostnader för nämnden på 500 tkr. 
 
Behovsutredningen var ett underlag till VEP 2022 - 2024. Miljö- och tillsynsnämnden 
tilldelades ingen ramökning i budgeten inför 2022. Behovet av tillsyn är därmed större än 
resurserna, så därför har tillsynsområden prioriterats ner till förmån för andra med hänsyn till 
risk och måluppfyllelse. 
 
Sedan behovsutredningen antogs under våren 2021 har det tillkommit arbetsuppgifter som 
måste beaktas i tillsynsplanen: 

 efterhandsdebitering av livsmedelstillsynen, som innebär ökad administration och 
osäkerhet av intäkter 

 den nationella tillsynsstrategin för miljöbalken med preciseringar innebär stort behov 
av inventeringar för prioriterad och riskbaserad tillsyn 2022 - 2024 

 åtgärdsprogram för luft/partiklar 
 förhoppningsvis antagna föreskrifter för vattenskyddsområdet Svenbyfjärden 
 revidering av Renhållningsordningen, med avfallsföreskrifter och avfallsplan 
 ökat behov av handläggning av remisser/planer som har bäring på miljö- och 

hälsoskyddsfrågor som exv. Norrbotniabanan. 

I tillsynsplanen redovisas tillsynsbehovet i följande fyra kategorier: 

1. Styrd tillsyn 
2. Behovsprioriterad tillsyn 
3. Händelsestyrd tillsyn 
4. Skattefinansierad tillsyn 
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Sammanträdesprotokoll 11 (30) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

 
Motivering 
I tillsynsplanen för 2022 framgår ännu tydligare än tidigare vilka tillsynsområden som inte 
går att prioritera bort eller ner. Dessa har fått prioritetsklass 1. Tillsynsområden som har 
klassats in i prioritetsordning 2 - 4 kommer att handläggas i mån av tid. 
 
Beslutsunderlag 
 Tillsynsplan 2022 Miljö- och tillsynsnämnden 
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Sammanträdesprotokoll 12 (30) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 70  
 

Handlingsplan för förorenade områden 
Diarienr 21MTN33 
 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden antar Handlingsplan för förorenade områden. 
  

2. Miljö- och tillsynsnämnden beslutar att Handlingsplan för förorenade områden träder i 
kraft när Kommunstyrelsens beslut om upphävande vunnit laga kraft. 
  

3. Miljö- och tillsynsnämnden föreslår att Kommunstyrelsen upphäver Handlingsplan för 
förorenade områden, antagen i Kommunstyrelsen 2013-01-28 § 8. 

Ärendebeskrivning 
Piteå kommun har en handlingsplan för arbetet med förorenade områden som fastställdes av 
Kommunstyrelsen 2013-01-28, § 8. Miljö- och tillsynsnämnden har gett Avdelningen Miljö- 
och hälsoskydd i uppdrag att revidera handlingsplanen från 2013 (2020-01-10, § 10, dnr 
19MTN22). 
 
Den reviderade handlingsplanen gäller tills vidare dock som längst till år 2030. 
Handlingsplanen är under denna tid styrande för kommunens arbete med förorenade områden. 
Planen ska under giltighetstiden hållas aktuell och följas upp. Revidering av handlingsplanen 
ska ske minst en gång per mandatperiod. Avdelningen Miljö- och hälsoskydd har 
övergripande ansvar för uppföljning och justering samt uppdatering av handlingsplanen. 
 
Handlingsplanen beskriver vilka förorenade områden som finns inom kommunen och hur 
dessa ska hanteras. Handlingsplanen ska ge förutsättningar för ett mer strategiskt och 
systematiskt arbete för att uppnå miljömålet Giftfri miljö. Handlingsplanen syftar till att 
tydliggöra vilka prioriteringar som ska göras, resurser, ansvarsområden, mål för arbetet med 
förorenade områden samt anger strategi och tidsplan för de aktiviteter som behöver 
genomföras. 
 
För att målen i handlingsplanen ska kunna uppnås bedöms resursbehovet för egeninitierad 
tillsyn inom förorenade områden årligen uppgå till ca 500 timmar, vilket motsvarar ca 0,25 
årsarbetskrafter. För att klara uppdraget krävs en årlig ramökning motsvarande minst 0,25 
årsarbetskrafter fram till 2030. 
 
Beslutsunderlag 
 Handlingsplan förorenade områden 
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Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 71  
 

Informationsärenden 
Diarienr 19MTN22 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskydd informerar Miljö- och tillsynsnämnden om: 

 Samråd - Vindbruksplanen 
 

 Remiss - Preciseringar i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 2022 - 2024. 
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Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 72  
 

Årlig uppräkning av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
Diarienr 19MTN49 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer de fasta avgifterna och timavgifterna i taxan för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens område till 1 037 kronor per timme från och med 1 januari 
2022, utifrån uppräkning enligt PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade 2020-12-14, § 286, om taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område, enligt miljöbalken (1998:808). 
  
Enligt § 9 i denna taxa får Miljö- och tillsynsnämnden för varje kalenderår besluta att höja de 
fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats enligt prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV). Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad före avgiftsåret. 
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) inför 2022 är 2,1 %. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
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Sammanträdesprotokoll 15 (30) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 73  
 

Årlig uppräkning av taxa för kontroll enligt lag (2006:805) om foder 
och animaliska biprodukter utifrån prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) 
Diarienr 19MTN45 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer timavgiften i taxan för kontroll enligt lag om foder och 
animaliska biprodukter till 1 037 kronor per timme från och med 1 januari 2022, utifrån 
uppräkning enligt PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade 2020-12-14, § 288, om taxa för kontroll enligt 
lag om foder och animaliska biprodukter. 
 
Kommunfullmäktige beslutade samtidigt att Miljö- och tillsynsnämnden årligen får 
indexuppräkna taxan upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad före avgiftsåret. Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) inför 2022 är 2,1 %. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för offentlig kontroll enligt lag om foder och animaliska biprodukter 
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Sammanträdesprotokoll 16 (30) 
Sammanträdesdatum  
2021-11-24  

 
Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 74  
 

Årlig uppräkning av taxa för serveringstillstånd utifrån prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) 
Diarienr 19MTN31 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer taxan för serveringstillstånd enligt bilaga 1 från och med 1 
januari 2022, utifrån uppräkning enligt PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade 2019-11-27, § 70, om taxa för 
serveringstillstånd. 
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut får Miljö- och tillsynsnämnden årligen indexuppräkna 
taxan upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad före avgiftsåret. Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) inför 2022 är 2,1 %. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för serveringstillstånd 
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Sammanträdesprotokoll 17 (30) 
Sammanträdesdatum  
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Miljö- och tillsynsnämnden 

  
 

Signatur justerare  Utdragsbestyrkande 

   

§ 75  
 

Årlig uppräkning av taxa för försäljning och tillsyn av tobak, e-
cigaretter och påfyllnadshållare år utifrån prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) 
Diarienr 19MTN14 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer taxan för försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter och 
påfyllnadshållare enligt bilaga 1 från och med 1 januari 2022, utifrån uppräkning enligt PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade 2019-11-27, § 71, om taxa för försäljning och 
tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllnadshållare. 
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut får Miljö- och tillsynsnämnden årligen indexuppräkna 
taxan upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad före avgiftsåret. PKV inför 2022 är 2,1 %. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för försäljning och tillsyn av tobak, e-cigaretter och påfyllningsbehållare 
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§ 76  
 

Årlig uppräkning av taxa för kontroll enligt lag (2009:730) om handel 
med vissa receptfria läkemedel utifrån prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) 
Diarienr 19MTN46 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer taxan för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel till 1 037 kronor per timme från och med 1 januari 2022, utifrån uppräkning enligt 
PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade 2020-12-14, § 287, om taxa för kontroll enligt 
lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut får Miljö- och tillsynsnämnden årligen indexuppräkna 
taxan upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad före avgiftsåret. PKV inför 2022 är 2,1 %. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för kontroll enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 
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§ 77  
 

Årlig uppräkning av taxa för tillsyn enligt lag (2006:1570) om skydd 
mot internationella hot mot människors hälsa utifrån prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) 
Diarienr 19MTN44 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer avgiften för tillsyn enligt lag om skydd mot internationella 
hot mot människors hälsa till 1 037 kronor per timme från och med 1 januari 2022, utifrån 
uppräkning enligt PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade 2020-12-14, § 289, om taxa för tillsyn enligt 
lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut får Miljö- och tillsynsnämnden årligen indexuppräkna 
taxan upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad före avgiftsåret. PKV inför 2022 är 2,1 %. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för tillsyn enligt lag om skydd mot internationella hot mot människors hälsa 
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§ 78  
 

Årlig uppräkning av taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen (1988:220) 
utifrån prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
Diarienr 19MTN43 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer taxan för tillsyn enligt strålskyddslagen till 1 037 kronor per 
timme från och med 1 januari 2022, utifrån uppräkning enligt PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade 2020-12-14, § 290, om taxa för tillsyn enligt 
strålskyddslagen. 
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut får Miljö- och tillsynsnämnden årligen indexuppräkna 
taxan upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad före avgiftsåret. PKV inför 2022 är 2,1 %. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 
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§ 79  
 

Årlig uppräkning av taxa för tillsyn enligt lag (2014:799) om 
sprängämnesprekursorer utifrån prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) 
Diarienr 20MTN24 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer avgiften för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
till 1 037 kronor per timme från och med 1 januari 2022, utifrån uppräkning enligt PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade 2020-12-14, § 291, om taxa för tillsyn enligt 
lag om sprängämnesprekursorer. 
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut får Miljö- och tillsynsnämnden årligen indexuppräkna 
taxan upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad före avgiftsåret. PKV inför 2022 är 2,1 %. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för tillsyn enligt lag om sprängämnesprekursorer 
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§ 80  
 

Årlig uppräkning av taxa för uppdragsverksamhet utifrån prisindex 
för kommunal verksamhet (PKV) 
Diarienr 19MTN47 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden höjer timavgiften i taxan för uppdragsverksamhet till  
1 037 kronor per timme från och med 1 januari 2022, utifrån uppräkning enligt PKV. 
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige i Piteå kommun beslutade 2020-12-14, § 292, om taxa för 
uppdragsverksamhet. 
 
Enligt Kommunfullmäktiges beslut får Miljö- och tillsynsnämnden årligen indexuppräkna 
taxan upp till prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Utgångspunkt för 
indexuppräkningen är oktober månad före avgiftsåret. PKV inför 2022 är 2,1 %. 
 
Beslutsunderlag 
 Taxa för uppdragsverksamhet 
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§ 81  
 

Bullerstörningar från E4 vid fastigheten  
 

Diarienr 21MTN32 
 
Beslut 

1. Miljö- och tillsynsnämnden lämnar klagomålet utan åtgärd eftersom de beräkningar 
för trafikbuller som redovisats för  inte överstiger 
riktvärden för åtgärd enligt Proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida 
transporter. 
  

2. Miljö- och tillsynsnämnden avvisar frågan om hastighetsbegränsning eftersom Miljö- 
och tillsynsnämnden inte lagligen kan fatta beslut om högsta tillåtna hastighet på väg. 
  

3. Miljö- och tillsynsnämnden fattar beslutet med stöd av 2 kap. 3 och 7 §§ miljöbalken 
(1998:808). Beslutet kan överklagas. 

Ärendebeskrivning 
Fastighetsägaren till  i Piteå kommun framfört klagomål på 
buller från trafik på väg E4. Miljö- och tillsynsnämnden beslutade den 22 mars 2018 att lämna 
klagomålet utan åtgärd. 
 
Fastighetsägaren överklagade nämndens beslut till Länsstyrelsen i Norrbottens län som avslog 
överklagandet. Fastighetsägaren överklagade därefter länsstyrelsens beslut till mark- och 
miljödomstolen (MMD). 
 
MMD beslutade den 9 juni 2020 att avvisa fastighetsägarens yrkande om hastighets-
begränsning. MMD beslutade även att undanröja länsstyrelsens och nämndens beslut och 
återförvisade målet till nämnden för fortsatt handläggning. 
 
MMD bedömer att buller vid bostadsbyggnads fasad som överstiger en ekvivalentnivå om  
55 dB(A) bör anses utgöra en olägenhet för människors hälsa. Den beräknade ekvivalentnivån 
utomhus på fastigheten  är 57,6 dB(A) och överskrider således riktvärdet med  
2,6 dB(A). Därför anser MMD att det p.g.a. bullerstörning föreligger en olägenhet för 
människors hälsa på den aktuella fastigheten. 
 
MMD anger i domslutet att det inte kan anses skäligt att förelägga Trafikverket att sörja för 
att den aktuella bullerskärmen höjs. Däremot bör det enligt MMD utredas om det finns andra 
åtgärder för att sänka ljudnivån utomhus vid fasaden på klagandes fastighet. Åtgärderna bör 
vara tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att utföra. De förslag på åtgärder som nämnts i 
målet är en mindre bullerskärm i tomtgräns, hastighetsbegränsning och/eller bullerdämpande 
vägbeläggning. 
 
Samtal har hållits med fastighetsägaren 15 september 2020 för att avstämma att klagomålet 
fortfarande kvarstår. Fastighetsägaren uppger att hon vill ha en förhöjning av nuvarande 
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plank, att hastigheten sänks till 70 km/h, plexiglas sätts upp vid räcket på bron (även gärna vid 
viadukten), förlänga bullerplanket, träd planteras vid planket samt att en bullermätning utförs. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden förelade Trafikverket 20 oktober 2020 om att inkomma med 
uppgifter om möjliga åtgärder för att sänka ljudnivån utomhus vid fasad för aktuell fastighet. 
Åtgärdsförslagen skulle vara tekniskt möjliga och ekonomiskt rimliga att vidta. Även en 
kostnadsberäkning på förslagen och synpunkter på vilken åtgärd Trafikverket 
rekommenderade skulle redovisas. 
 
Trafikverket inkom 9 december 2020 med svar på föreläggandet. Trafikverket föreslog inga 
åtgärder utan gav istället ett antal möjliga tekniska lösningar för att sänka ljudnivån vid fasad. 
Om åtgärderna praktiskt går att utföra är inte utrett. Trafikverkets förslag var bullerskärm vid 
tomtgräns, hastighetsbegränsning samt bullerdämpande beläggning. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden förelade sedan Trafikverket 10 mars 2021 att inkomma med 
uppgifter om vilka bullerdämpande åtgärder som är möjliga på aktuellt vägavsnitt för att den 
ekvivalenta ljudnivån vid fasad på fastigheten  ska underskrida 55 dB(A). 
 
Trafikverket inkom 30 juni 2021 med svar på föreläggandet. Trafikverkets förslag var 
bullerskärm vid tomtgräns, hastighetsbegränsning samt bullerdämpande beläggning. 
 
Trafikverket uppgav att alternativet med en lokal skärm vid tomtgräns inte kan ses som ett 
alternativ för att skydda fasad mot bullernivåerna eftersom det är cirka 5 meters höjdskillnad 
från markytans höjd till den fiktiva bullerkällan ovanför bullerskärmen. Skärmen måste då 
vara 4 - 5 meter hög och mycket ljud skulle även släppas förbi vid sidan om skärmen, som 
max kan vara hela fastighetens längd på 30 meter. 
 
Då det gäller hastighetsändringar utanför detaljplanelagt område är det länsstyrelsen som 
beslutar om nya hastigheter, med Trafikverket som remissinstans. För att sänka ljudnivån vid 
fasad på aktuell fastighet till 55 dB(A) behövs en sänkning med 2,6 dB(A). Trafikverket 
bedömer att detta motsvaras av en hastighetssänkning från befintligt 90 km/h till 70 km/h. 
Trafikverket vill ur säkerhets-, kostnads- och underhållsperspektiv undvika att ändra 
hastigheten över kortare vägsträckor. 
 
Med en bullerdämpande beläggning som ger 2 dB(A) lägre ljudemission och mervärdes-
kostnaden gentemot en traditionell beläggning är drygt 600 000 kronor (beräknad på  
400 meter lång vägsträcka). Trafikverket vill ur säkerhets-, kostnads- och underhålls-
perspektiv undvika att belägga kortare vägsträckor med varierande beläggning. 
 
Motivering 
Miljö- och tillsynsnämnden beslutade tidigare att bullernivån som redovisats för fastigheten 

 inte översteg riktvärden på max 65 dBA ekvivalentnivå utomhus för åtgärd 
enligt Proposition 1996/97:53 Infrastrukturinriktning för framtida transporter. Nämnden 
beslutade därför att inte vidta ytterligare åtgärder i ärendet och lämnade klagomålet utan 
åtgärd. 
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MMD ansåg att buller vid bostadsbyggnads fasad som överstiger en ekvivalentnivå om  
55 dB(A) kan utgöra en olägenhet för människors hälsa. MMD återförvisade målet till 
nämnden för ytterligare utredning i frågan om vilka åtgärder som kan vidtas för att minska 
bullernivån utomhus vid fasad. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden förelade Trafikverket att inkomma med åtgärdsförslag för att 
minska ljudnivån utomhus på fastigheten . De bullerdämpande åtgärderna som 
redovisas ska vara tekniskt genomförbara. Samhällsnyttan har redovisats som nettonuvärdes-
kvot (NNK). Trafikverket uppgav förslag på åtgärder såsom en mindre bullerskärm i tomt-
gräns, hastighetsbegränsning och bullerdämpande vägbeläggning. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden har utrett frågan ytterligare om vilka åtgärder som kan vidtas för 
att minska bullernivån utomhus vid fasad på aktuell fastighet. Nämnden anser dock inte att de 
föreslagna åtgärderna om bullerskärm vid tomtgräns och bullerdämpande beläggning kommer 
att få avsedd effekt eller är ekonomiskt rimliga att utföra. Bullerskärmen vid tomtgräns måste 
vara 4 - 5 meter hög eftersom det är cirka 5 meters höjdskillnad mellan bullerkällan (E4:an) 
och fastigheten  Skärmen kan maximalt vara hela fastighetens längd, 30 meter, 
så mycket ljud kommer att släppas förbi vid sidan om skärmen. Den bullerdämpande 
beläggningen ger bara 2 dB(A) lägre ljudemission och ljudnivån måste dämpas med minst  
2,6 dB(A) för att komma ner i ljudnivå under 55 dB(A). 
 
Det enda alternativet som kvarstår är hastighetsbegränsning. På vägar utom tätbebyggt 
område är det länsstyrelsen som beslutar om sänkningar av hastigheten. 
 
Miljö- och tillsynsnämnden avvisar frågan om hastighetsbegränsning eftersom Miljö- och 
tillsynsnämnden inte lagligen kan fatta beslut om högsta tillåtna hastighet på väg. 
 
Enligt praxis tillämpas de riktvärden för buller som anges i infrastrukturpropositionen 
1996/97:53 för att bedöma om god miljö råder. Vid bullerstörning från väg innebär det att 
åtgärder för bullerskydd i regel bara behöver vidtas om bullret vid fasad uppgår till eller 
överskrider den ekvivalenta nivån 65 dB(A). Detta riktvärde gäller för bostäder uppförda fram 
till och med våren 1997 (befintlig miljö). I fråga om bostäder uppförda efter våren 1997, eller 
vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av infrastruktur, gäller istället riktvärdet  
55 dB(A) ekvivalent nivå utomhus vid fasad. 
 
Information 
Miljö- och tillsynsnämnden vill informera fastighetsägaren att privatpersoner kan lämna 
förslag hos länsstyrelsen om hastighetsbegränsningar på vägar. 
 
Beslutsunderlag 
 Svar från Trafikverket på föreläggande 2021-06-30 (TRV 2019/102734) 
 Miljö- och tillsynsnämndens föreläggande 2021-03-10 § 19 (dnr 20MTN45) 
 Svar från Trafikverket på föreläggande 2020-12-09 (TRV 2019/102734) 
 Miljö- och tillsynsnämndens föreläggande 2020-10-14 § 58 (dnr 20MTN45) 
 Mark- och miljödomstolens beslut 2020-06-09 (mål nr M 1657-19) 
 Miljö- och tillsynsnämndens beslut 2018-03-22 § 25 (ärende 2013-457)  
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§ 82  
 

Bestridande av tillsynsavgift för 2021 - Chims Thai Garden Piteå 
Diarienr 21MTN35 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden avslår begäran om nedsättning av tillsynsavgiften för 2021. 
 
Ärendebeskrivning 
Chims Thai Garden har ansökt om nedsättning av tillsynsavgifterna för utökad serveringstid 
efter kl. 01:00 och reducering av tillsynsavgiften fram till 01:00. 
 
Den rådande pandemin har under hela 2020 och ca halva 2021 inneburit begränsningar för 
restauranger och serveringsställen att driva sina verksamheter enligt gällande serverings-
tillstånd. 
 
Ägaren till Chims Thai garden i Piteå bestrider med anledning av detta tillsynsavgifterna för 
2021 enligt följande: 
  

”Jag bestrider faktura 2036835 
Den tillfälliga pandemilagen förbjöd nyttjande av tillståndet tillfullo. Avgiften, 
tillsynsavgift för öppettider efter 01.00 bör tas bort då det ej enligt lag har varit möjligt 
att ha öppet efter 20.00 större delen av året. 
 
Resterande del av avgifterna bör reduceras då öppettiderna varit kraftigt nedsatta och 
det borde då också minskat arbetsbelastningen för tillsynen runt alkoholförsäljningen. 
 
Jag anser att Piteå kommun här har ett ypperligt tillfälle att visa sitt stöd till de 
restauranger, caféer och pubar som lidit mycket under den pandemi som råder genom 
att ta bort alternativ reducera avgiften för tillsynen.” 

 
Avdelningens yttrande - Konsekvenser vid ev. nedsättning av tillsynsavgifter 
Årsavgiften för serveringstillstånd har tre olika avgiftsnivåer för tillsyn. Grundavgiften är för 
samtliga serveringsställen 1 000 kr för samtliga med serveringstid som längst fram till kl. 
01:00. 
 
För öppethållande till kl. 02:00 är avgiften 2 000 kr extra, samt ytterligare 2 000 kr fram till 
03:00. De kan ha öppet till 03:00 under tiden 1 juni till 31 augusti årligen samt även juldagen, 
annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton årligen. 
 
Chims Thai Gardens normala öppettider är: 
måndag - torsdag kl. 10:30 - 20:30 
fredag 10:30 - 21:30 
lördag 12:00 - 21:30 
söndag 12:00 - 20:30. 
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Chim Thai Gardens serveringstider enligt serveringstillståndet är: 
11:00 - 01:00 dagligen 
11:00 - 02:00 fredag och lördag under tiden 1 september - 31 maj årligen. 
11:00 - 03:00 onsdag, fredag och lördag 1 juni - 31 augusti årligen. 
11:00 - 03:00 juldagen, annandag jul, nyårsafton och trettondagsafton. 
 
Eftersom verksamheten inte nyttjar sitt utökade serveringstillstånd fram till kl. 03:00 har 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen rekommenderat att företaget återkallar sitt serveringst-
illstånd från kl. 01:00 till 03:00. Verksamheten har inte hörsammat rekommendationen. 
 
Allt eftersom restriktionerna har lättats och öppettiderna förlängts har Chims Thai Garden 
haft, och har, möjlighet att hålla öppet enligt sitt serveringstillstånd alla dagar fram till kl. 
01:00. 
 
Restriktioner för serveringsställena släpptes upp till ordinarie tider 1 juli 2021. Det är nu helt 
möjligt för företaget att ha öppet till 01:00 dagligen och till 02:00 samt 03:00 de dagar deras 
serveringstillstånd medger det, vilket gör att de kan ha öppet och ev. få tillsyn då. 
 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens motivering till rekommenderat avslag är att ta hänsyn till 
den s.k. likställhetsprincipen enligt 2 kap. 3 § kommunlagen (2017:725) som innebär att alla 
ska behandlas lika. 
 
Vid upprepade tillfällen efter det att restriktionerna hävts har avdelningen vid kvälls- och 
nattillsyn försökt besöka serveringsstället, som då varit stängt. 
  
Gällande taxa är antagen av Kommunfullmäktige 2017-12-18, § 292, och senast reviderad av 
Miljö- och tillsynsnämnden 2021-11-24. Enligt taxan har Miljö- och tillsynsnämnden inte 
möjlighet att sätta ned eller efterskänka avgiften. 
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§ 83  
 

Delegationsbeslut 2021 
Diarienr 21MTN1 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden godkänner redovisningen av delegationsbeslut. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar beslut som fattats med stöd av Miljö- och 
tillsynsnämndens delegationsbestämmelser. 
 
Beslutsunderlag 
 Delegationsbeslutslista Alk-T 2021-09-29--2021-11-09 
 Delegationsbeslutslista Ecos 2021-09-29--2021-11-09 
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§ 84  
 

Delgivningar 2021 
Diarienr 21MTN2 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar delgivningar för Miljö- och tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 Sammanträdesplanering 2022 Miljö- och tillsynsnämnden - med teman 
 Delgivningslista 2021-09-29--2021-11-09 
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§ 85  
 

Delgivningar protokoll 2021 
Diarienr 21MTN3 
 
Beslut 
Miljö- och tillsynsnämnden tar del av informationen. 
 
Ärendebeskrivning 
Miljö- och hälsoskyddsavdelningen redovisar de protokoll som inkommit till Miljö- och 
tillsynsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
 KSAPU 2021-10-18 § 140 Återrapport unga kommunutvecklare 2021 
 Kommunstyrelsen 2021-11-02 § 240 Piteå kommuns riktlinjer för ökad samverkan 
 Kommunstyrelsen 2021-11-02 § 241 Tillämpningsanvisning Omställningsstöd och 

pension till förtroendevalda (OPF-KL 18) 
 Kommunstyrelsen 2021-11-02 § 245 Remiss - En rättssäker vindkraftsprövning SOU 

2021:53 
 Yttrande över remiss, En rättssäker vindkraftsprövning SOU 2021:53 
 Kommunstyrelsen 2021-11-02 § 246 Remiss - Preciseringar i den nationella strategin för 

miljöbalkstillsynen 2022-2024 
 Yttrande över Remiss - Preciseringar i den nationella strategin för miljöbalkstillsynen 

2022-2024 
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