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Bevis om tillknnagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillknnagivits p kommunens anslagstavla.

Kommun Essunga kommun

Beslutsinstans Bygg- och miljnmnden

Datum fr sammantrdet 2022_10_27

Datum d tillknnagivandet 2022-10-31
publiceras

Datum d publiceringen av 2022-1 1-23
tillknnagivandet upphr

Frvaringsplats av protokollet Kommunhuset

sakreterare Sandybel Keryo
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(
rendelista

Paragraf rende Diarienummer Sida

Val av justerare samt tid och plats

§ 42 Information bygg- och miljnmnden 2022 BMn 2022/7 5

§ 43 Handlingsplan frorenade omrden BMn 2022/37 6

§ 44 Verksamhetsplan med budget fr 2023—2025 bygg— och BMn 2022/2 7
miljnmnden

§ 45 Taxa fr prvning och tillsyn inom miljbalkens omrde BMn 2022/29 8 — 9

§ 46 Taxa fr offentlig kontroll inom BMn 2022/30 10
livsmedelslagstiftningens omrde

§ 47 Taxa avseende bygg- och kartverksamheten BMn 2022/31 11

§ 48 Lokala freskrifter fr att skydda mnniskors hlsa och BMn 2022/36 12 — 13
miljn

§ 49 Delegationsbeslut bygg— och miljnmnden 2022 BMn 2022/8 14

§ 50 Delgivningar bygg- och miljnmnden 2022 BMn 2022/9 15

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 42 Diarienummer BMn 2022/7

Information bygg- och miljnmnden 2022

Sammanfattning av rendet

Jenny Leonardsson. chef hllbar utveckling informerar

0 Frdjupad versiktsplan Nossebro
o Bostder vid Stallabcken
o Avfallsfreskrifter AS
0 Dagvattenstrategi
o GCM—strategi (Gng, cykel, moped klass ll)
o Breberg 2:34
0 Redovisning av det ekonomiska lget
o SKR—webbinarium

Beslutsunderlag
- Uppfljning — tgrdsplan livsmedelskontrollen

Beslutet ska skickas till

Nmndsekreterare

Justerare Utdragsbestyrkande

W SOL
l i



(== a; g
SAMMANTRDESPROTOKOLL

Wi
|”

K
Bygg— och miljnmndenkw
SammantrdesdatumEssunga kommun 2022-10-27

§ 43 Diarienummer BMn 2022/37

Information gllande handlingsplan frorenade omrden

Sammanfattning av rendet

Jenny Leonardsson, chef enheten hllbar utveckling, informerar om handlingsplanen som rr

frorenande omrden.

Justerare
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§44 Diarienummer BMn 2022/2

Verksamhetsplan med budget fr 2023-2025 bygg- och miljnmnden

Bygg- och miljnmndens beslut
Godknna bygg- och miljnmndens verksamhetsplan med budget 2023-2025.

Sammanfattning av rendet

Bygg- och miljnmndens verksamhetsplan med budget 2023 - 2025 r nmndens strsta
styrdokument. Verksamhetsplanen beskriver nmndens ml, aktiviteter, frutsttningar och
utmaningar. Verksamhetsplanen beskriver vidare nmndens arbete fr att klara verksamhet och
ekonomi utifrn god ekonomisk hushllning.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse 2022-09-29

- Verksamhetsplan med budget 2023 — 2025 bygg- och miljnmnden

Beslutet ska skickas till
- Ekonomichef
- Samhllsbyggnadschef

Justerare Utdragsbestyrkande
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§45 Diarienummer BMn 2022/29

Taxa fr prvning och tillsyn inom miljbalkens omrde

Bygg- och miljnmndens beslut

Kommunfullmktige beslutar

Anta ny taxa fr prvning och tillsyn inom miljbalkens omrde. Ny taxa trder ikraft den 1

januari 2023.

Sammanfattning av rendet

Kommunen har rtt att ta ut en avgift fr kostnader fr prvning och tillsyn enligt miljbalken.
Det framgr av miljbalken i 27 kap. l § frsta stycket samt i kommunallagen 2 kap. 5 §
kommunallagen.

Kommunfullmktige fr meddela freskrifter om sdana avgifter nr det gller en kommunal
myndighets verksamhet.

Inom V6 har miljkontoren gemensamt arbetat fram en ny konstruktion fr taxebilagorna 1, 2
och 3. Syftet r att ka tydligheten och att myndighetsutvningen ska bedrivas p ett likartat stt
inom V6 kommunerna. Handlggartiden fr en viss rendetyp ska vara samma oavsett i vilken
kommun inom V6 man bor. Sjlva timkostnaden skiljer sig dock mellan kommunerna, vilket
beror dels p lnelge men framfr allt p vilka vriga omkostnader kommunen har.

Taxebestmmelserna utgr sjlva freskrifterna. I taxebilaga 1 framgr tillsynsavgifter fr
ansknings- och anmlningsrenden, i taxebilaga 2 framgr fasta rliga avgifter
(frskottsdebiteringar), och itaxebilaga 3 framgr tillsynsavgifter (efterhandsdebiteringar).
Denna taxa fresls trda i kraft den 1 januari 2023. I renden som rr tillstnd, anmlningar och
dispenser tillmpas den nya taxan p renden som inkommer efter lagakrafttrdandet.
Timavgiften debiteras utifrn gllande taxa vid nedlagd tid.

Bygg- och miljnmnden fr fr varje kalenderr (avgiftsr) besluta att hja avgiftsbeloppen
(fasta avgifter och timavgifter) med den procentsats fr PKV oktober mnad ret fre det r

avgiftsbeloppen brjar glla.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse 2022-09—29
— Taxebestmmelser fr prvning och tillsyn inom miljbalkens omrde
- Taxebilaga 1

- Taxebilaga 2
— Taxebilaga 3

Justerare Utdragsbestyrkande
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Beslutet ska skickas till

Enhetschef hllbar utveckling

Samhllsbyggnadschef

Justerare Utdragsbestyrkandefin/Sill
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§46 Diarienummer BMn 2022/30

Taxa fr offentlig kontroll inom Iivsmedelslagstiftningens omrde

Bygg- och miljnmndens beslut

Kommunfullmktige beslutar

Godknna att gllande taxa fr offentlig kontroll av livsmedel fortstter att glla under r 2023.

Sammanfattning av rendet

Den gllande taxan fr offentlig kontroll av livsmedel beslutades 14 juni 2017 och gller fr

perioden 2018 till 2022.

Under r 2023 kommer det att ske tv frndringar av livsmedelskontrollen. Dels ska
efterhandsdebitering av livsmedelskontrollen implementeras fullt ut frn 1 januari 2024. Och
dels kommer livsmedelsverket ut med en ny riskklassiflcering under 2023. Dessa tv

frndringar innebr att vi kommer att behva arbeta om livsmedelstaxan. Fr att inte behva
gra dubbelt arbete anser vi det lmpligt att tillmpa den gllande taxan ytterligare ett r.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse 2022-09—29
— Taxa fr offentlig kontroll av livsmedel

Beslutet ska skickas till

Enhetschef hllbar utveckling
Samhllsbyggnadschef

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 47 Diarienummer BMn 2022/31

Taxa avseende bygg- och kartverksamheten

Bygg- och miljnmndens beslut

Kommunfullmktige beslutar

Godknna att gllande taxa fr bygg- och kartverksamheten fortstter att glla under r 2023.

Sammanfattning av rendet

Den gllande taxan fr offentlig kontroll av livsmedel beslutades av kommunfullmktige den 5

maj 2019 och gller fr perioden 2019-06-01 till 2022-12-31.

Under det gngna ret har det kommit nya taxekonstruktioner ifrn SKR fr bland annat geodata,
vilket innebr att vi behver gra en omfattande versyn av denna taxa. Arbetet med
framtagande av ny taxekonstruktion kommer att ske under 2023 varfr vi anser det lmpligt att
tillmpa den gllande taxan under ytterligare ett r.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse 2022-09-29
- Taxa fr bygg- och kartverksamheten

Beslutet ska skickas till
- Enhetschef hllbar utveckling
- Samhllsbyggnadschef

Justerare Utdragsbestyrkande

PW SA
l |

11



SAMMANTRDESPROTOKOLL

Bygg- och miljnmnden

Essunga kommun gggggggsdamm

§ 48 Diarienummer BMn 2022/36

Lokala freskrifter fr att skydda mnniskors hlsa och miljn

Bygg- och miljnmndens beslut

Kommunfullmktige beslutar

Anta Lokala freskrifter fr att skydda mnniskors hlsa och miljn.

Sammanfattning av rendet

Miljbalken ger kommunerna mjlighet att meddela lokala freskrifter som behvs till skydd
mot olgenheter fr mnniskors hlsa och miljn. Freskrifterna ger kommunen mjlighet att
anpassa viss lagstiftning till lokala frutsttningar. Essunga kommuns lokala
hlsoskyddstreskrifter, frn 2006-01-01 upphvs i och med detta beslut.

rendebeskrivning

Essunga kommuns tidigare hlsoskyddsfreskrifter innehll endast paragraferna djurhllning och
tomgngskrning. Dessa paragrafer finns med ven nu men tomgngskmingen snks frn 3 till
1 minut.

Med det stora antalet fastigheter med enskilda avlopp och en allt strre trend att installera andra
toaletter n vattentoaletter r det viktigt att hlla koll p att dessa system hanteras rtt, drfr

stts en anmlningsplikt p andra toaletter n vattentoaletter.

De senare ren har det inkommit ett antal klagoml om gdselhantering intill detaljplanerade
omrden och drfr tar vi mjligheten att i freskrifterna anvisa om hantering av gdsel intill och
inom detaljplanerat omrde.

Varje r anmls omkring 30 bergvrmeanlggningar i Essunga kommun, mnga av dessa r

inom detaljplanerat omrde. Jonslunds ttort r placerad ovanp en av kommunens
grundvattentkter. Vid borrning av bergvrmehl finns en risk att frorena grundvattnet, och det
finns drfr en frdel att krva anskan istllet fr anmlan inom just Jonslunds detaljplanerade
omrde.

Enligt kommunallagen ska lokala freskrifter kungras p kommunens anslagstavla och finnas
tillgngliga fr allmnheten p kommunens webbplats.

Beslutsunderlag
— Lokala freskrifter fr skydd av mnniskors hlsa och miljn

- Tjnsteskrivelse, 2022-10-05

Justerare Utdragsbestyrkandetll/su
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Beslutet ska skickas till

Enheten hllbar utveckling
Kansliet

Justerare UtdragsbestyrkandeWQ| l
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§49 Diarienummer BMn 2022/8

Delegationsbeslut bygg- och miljnmnden 2022

Bygg- och miljnmndens beslut

Godknna redovisningen av delegationsbeslut fr perioden 29 september till och med 27 oktober
2022.

Beslutsunderlag
- Tjnsteskrivelse, 2022-10-18
- Delegationsrapport gllande frdtjnst september 2022, 2022-10-03
- Delegationsrapport bostadsanpassningsbidrag september 2022, 2022-10-03
- Delegationsbeslut, Bygg och milj 2022-09-02--2022-10-1 8

Beslutet ska skickas till

Nmndsekreterare

Justerare Utdragsbestyrkande
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§ 5O Diarienummer BMn 2022/9

Delgivningar bygg- och miljnmnden 2022

Bygg- och miljnmndens beslut

Lgga delgivningarna till handlingarna.

Beslutsunderlag
- Justerat protokoll Folkhlsordet 2022 2022-08-22, 2022-10-12
- Protokollsutdrag § 104, kommunstyrelsen 2022-1 0-12 Rutin fr visselblsare

Beslutet ska skickas till

Nmndsekreterare

Justerare Utd ragsbestyrkande
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