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 ANSLAG/BEVIS 
 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Organ Miljö- och byggnämnden 
  
Sammanträdesdatum 2022-11-17 
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Lena Sundberg (S) 
Morgan Gutke (C) 
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Bengt Bivrin (MP) 
Dag Wersén (M) 
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 Ärende: MBN-2022-2418 

MBN § 184 Flytt av investeringsmedel 

Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslår kommunstyrelsen besluta 

1. att tidigarelägga investeringen av mätbil från 2024 till 2023 

2. att enbart nyttja investeringen 2023 om reparation inte är möjlig och annars 
skjuta den till 2024 igen 

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Sammanfattning av ärendet 
Under oktober månad 2022 skedde en olycka med plan- och byggavdelningens 
mätbil. Bilen är en skåpbil från 2008 där mycket utrustning förvaras. Vid olyckan 
skadades bakluckan. Den går fortsatt att stänga med risk finns för läckage vilket i 
sin tur kan skada den utrustning som förvaras i bilen. 

Bilen börjar på flera sätt bli gammal och i investeringsplanen för 2024 finns inköp 
av ny bil med. 

Vi har ännu inte fått svar från försäkringsbolaget på om det går att laga luckan 
eller hitta en ersättningslucka. Men det skulle kunna vara så att det inte är möjligt 
på en så pass gammal bil. Om så är fallet behöver vi tidigarelägga investeringen till 
2023. 

I avvaktan på besked från försäkringsbolaget är därför förslaget från avdelningen 
att tidigarelägga investeringen av mätbil till 2023. Visar det sig att en reparation är 
möjlig att genomföra kan investeringen sen skjutas till 2024 igen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2022-10-26 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 

1. att tidigarelägga investeringen av mätbil från 2024 till 2023 

2. att enbart nyttja investeringen 2023 om reparation inte är möjlig och annars 
skjuta den till 2024 igen 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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 Ärende: MBN-2020-2619 

MBN § 185 Ånneröd S:4 - klagomål om buller 

Miljö- och byggnämndens beslut 
att överklaga länsstyrelsens beslut daterat 2022-11-01, diarienummer 
19640-2022. 
 
Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 

Beslutsmotivering 
I det aktuella fallet har det varit fråga om kontroll av om föreningen efterlevt 
miljöbalkens allmänna hänsynsregler i balkens 2:a kapitel. Tillsynen visade sig vara 
befogad, varför miljö- och byggnämnden beslutade att förelägga 
Fornminnesvägens samfällighetsförening om försiktighetsmått. Avgift för tillsynen 
togs ut med stöd av den taxa som var gällande 2021. 

Miljö- och byggförvaltningen menar att avgift för tillsyn enligt ovan kunde tas ut 
med stöd av 2 § (Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808), s 16) 
och med hänvisning till taxebilaga 1 ”Avgift för viss övrig verksamhet” (översta 
raden, s 28). 

Länsstyrelsen skriver i sitt beslut att det inte finns någon bestämmelse i taxan som 
anger att avgift för tillsyn i övrigt ska betalas i form av timavgift. Miljö- och 
byggförvaltningen menar att skrivningen i taxebilaga 1 enligt ovan, talar emot det 
påståendet. 

Länsstyrelsen skriver att det tidigare funnits möjlighet att ta ut avgift för övrig 
tillsyn, och hänvisar till § 16 i taxa för 2019. Den bestämmelsen gällde 
verksamheter med fast årlig avgift och tillsynsinsatser med anledning av att en 
verksamhetsutövare bryter mot villkor eller inte efterlever förelägganden eller 
förbud. Bestämmelsen avsåg tillsyn av prövnings- och anmälningspliktiga 
verksamheter och andra verksamheter som kommunen har återkommande tillsyn 
på. För övrig tillsyn av att miljöbalkens hänsynsregler efterlevdes kunde avgift 
även då tas ut med stöd av § 2 och taxebilagan. 

Miljö- och byggförvaltningen bedömer att det funnits stöd i 2021 års taxa för att 
ta ut avgift för tillsynen, och föreslår att miljö- och byggnämnden överklagar 
länsstyrelsens beslut. 

Sammanfattning av ärendet 
Miljö- och byggnämnden tog den 23 december 2020 emot klagomål om buller 
från en aktivitetsplan som anlagts i bostadsområdet. Aktivitetsplanen är en 
asfalterad yta om cirka 120 m2. Avståndet mellan aktivitetsplanen och den 
klagandes bostad är cirka 5-6 meter. Nämnden bedömde att klagomålet var 
befogat och förelade Fornminnesvägens samfällighetsförening om följande 
försiktighetsmått: 

1. Lek på planen får endast förekomma mellan 10:00-19:00. 
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2. Musikanläggningar får inte användas på planen. 

3. Ramper, rails eller liknande får inte användas på planen. 

4. Information om 1-3 ska finnas uppsatt i anslutning till planen och vara väl 
synlig. 

Nämnden beslutade också att ta ut tillsynsavgift om 9 792 kronor (9 timmar à 
1 088:-). 

Föreningen överklagade nämndens beslut att ta ut tillsynsavgift. De anser att det 
inte är rätt att ta ut avgift av dem, eftersom de inte initierat ärendet. 

Länsstyrelsen upphävde 2022-11-01 nämndens beslut i den del som gäller 
tillsynsavgiften. Länsstyrelsen menar att det saknas stöd i taxan för att ta ut avgift 
för tillsynen i det aktuella ärendet. 

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges beslut 2020-11-26 om mål och budget, KF § 157, 
KS/2020-0135 
Miljö- och byggnämndens taxor 2021 
Tjänsteskrivelse 2022-11-16 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggförvaltningen föreslår miljö- och byggnämnden besluta 

att överklaga länsstyrelsens beslut daterat 2022-11-01, diarienummer 
19640-2022. 
 
Förslag till beslut under sammanträdet 
Ordförande Peter Sövig (S) med instämmande av Lena Sundberg (S) och 
Bjarni Össurarson (KD) yrkar bifall till miljö- och byggförvaltningens förslag. 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Västra Götalands län, vastragotaland@lansstyrelsen.se 
(delgivningskvitto). Ange länsstyrelsens diarienummer, 19640-2022, på 
ämnesraden. 
Fornminnesvägens Samfällighetsförening, rojhat1988@outlook.com (för 
kännedom) 
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