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Taxor för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2017 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förvaltningschef Malin Sjöberg, Bergslagens miljö- och 
byggförvaltning inkom med skrivelse daterad den 10 oktober 2016 till Bergslagens 
miljö- och byggandsnämnd rörande taxor för samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen. I skrivelsen anges bland annat att med anledning av att Bergslagens 
miljö- och byggnämnd byter namn till samhällsbyggandsnämnden Bergslagen från 
och med den 1 januari 2017 skall även nämndens taxor uppdateras med rätt namn. 
Dessutom tillkommer det beslutade ansvarområdet att nämnden skall utöva tillsyn 
enligt Alkohollagen, Tobakslagen och Lag om handel med vissa receptfria 
läkemedel. 

Förslag 
Bergslagens miljö- och byggnämnden beslutade vid sammanträde den 
19 oktober 2016 § 125 föreslå kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesberg, 
Ljusnarsberg och Nora föreslå respektive kommunfullmäktige att följande taxor 
som tidigare gällt för Bergslagens miljö- och byggnämnd även skall gälla för 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från och med den I januari 2017: 

• Taxa för prövning enligt Plan- och bygglagen med justeringsfaktor 0,8 som 
gäller från den I juli 2011. 

• Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på 
bygglov som gäller från den I juli 2015. 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som gäller från den 
1 januari 212. 

• Taxa för tillsynsverksamhet enligt Strålskyddslagen som gäller från den 
I januari 2009. 

• Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område som gäller från 
den 1 januari 2014. 

• Timtaxa för samtlig verksamhet som gäller från den 1 januari 2010. 

Dessutom skall följande taxa gälla för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från 
och med den 1 januari 2017, då ansvarsområde om tillsyn enligt Alkohollagen, 
Tobakslagen och Lag om handel med vissa receptfria läkemedel tillförs nämnden: 

• Taxa för ansöknings- och tillsynsavgister enligt Alkohollagen och 
Tobakslagen som gäller från den 1 januari 2005 (med komplettering av taxa 
för kunskapsprov enligt Alkohollagen som gäller från den 1 augusti 2011). 

• Taxa för tillsyn och avgifter för vissa receptfria läkemedel som gäller från 
den 1 augusti 2011. 

Utdragsbestyrkande 

48 (51) 



[919] LJUSNARSBERGS 
WKOMMUN 
KOMMUNSTYRELSEN 

Kommunstyrelsens förslag 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 

2016-10-26 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att följande taxor som 
tidigare gällt för Bergslagens miljö- och byggnämnd även skall gälla för 
samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från och med den 1 januari 2017: 

• Taxa för prövning enligt Plan- och bygglagen med justeringsfaktor 0,8 som 
gäller från den 1 juli 2011. 

• Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan krav på 
bygglov som gäller från den 1 juli 2015. 

• Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som gäller från den 
1 januari 212. 

• Taxa för tillsynsverksamhet enligt Strålskyddslagen som gäller från den 
1 januari 2009. 

• Taxa för prövning och tillsyn inom Miljöbalkens område som gäller från 
den 1 januari 2014. 

• Timtaxa för samtlig verksamhet som gäller från den 1 januari 2010. 

Dessutom skall följande taxa gälla för samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från 
och med den 1 januari 2017, då ansvarsområde om tillsyn enligt Alkohollagen, 
Tobakslagen och Lag om handel med vissa receptfria läkemedel tillförs nämnden: 

• Taxa för ansöknings- och tillsynsavgister enligt Alkohollagen och 
Tobakslagen som gäller från den 1 januari 2005 (med komplettering av taxa 
för kunskapsprov enligt Alkohollagen som gäller från den 1 augusti 2011). 

• Taxa för tillsyn och avgifter för vissa receptfria läkemedel som gäller från 
den 1 augusti 2011. 

Justerandes sign. Utdragsbestyrkande 
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Bergslagens Miljö- och Byggnänmd Sammanlrädesdatum 2016-10-19 

§ nr Kommun Ärende 
125 Lindesberg Taxor för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 2017 

Dm A-2016-163 

Beslut 
Bergslagens miljö- och byggnämnd föreslår kommunstyrelserna i Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora att föreslå respektive 
konummfullmäktige att följande taxor som tidigare gällt för Bergslagens 
miljö- och byggnänmd även ska gälla för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen från och med 1 januari 2017: 

0 Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen med justedngsfalctor 
0,8 som gäller från 1 juli 2011. 

0 Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan 
krav på bygglov som gäller från 1 juli 2015. 

o Taxa för offentlig konti'oll inom livsmedelsområdet som gäller från 1 
januari 2012. 

0 Taxa för tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen som gäller från 1 
januari 2009. 

0 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som gäller 
från 1 januari 2014 . 

.,, Tim taxa för samtlig verksamhet som gäller från 1 januari 2010. 

Dessutom ska följande taxa gälla för Samhällsbyggnadsnärru1den 
Bergslagen gälla från och med 1 januari 2017, då ansvarsormådet om tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen och handel med vissa receptfria läkemedel 
tillförs nämnden: 

E> Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och 
tobakslagen som gäller från 1 januari 2005 (med komplettering av 
taxa för kunskapsprov enligt alkohollagen som gäller från 1 augusti 
2011) 

e Taxa för tillsyn och avgifter för vissa receptfria läkemedel som 
gäller från 1 augusti 2011 . 

Paragrafen justeras omedelbart. 

Ärencle 
Med anledning av att Bergslagens miljö- och byggnämnd byter namn till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från och med 1 januari 2017 ska 
även nämndens taxor uppdateras med rätt namn. Dessutom tillkommer 
enligt tidigare konununföllmäktigebeslut ansvarsområdet att nämnden ska 
utöva tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) 
och om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige i samverkanskommunerna beslutade i juni 2016 om 
namnförändring av Bergslagens miljö- och byggnämnd till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från och med ~en 1 januari 2017. 



BMB SAMMANTRÅDESPROTOKOLL 2016 

Bergslagens Miljö~ och Byggnämncl Sanunanträdesdat,1m 2016-10-19 

Forts. l § 125 

Samtidigt beslutades att nänu1den ska utöva tillsyn enligt alkohollagen 
(2010:1622) och tobakslagen (1993:581) och om handel med vissa 
receptfria läkemedel (2009:730). 

Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 
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Bergslagens Miljö- och Byggnämnd 
Administrativa enheten 
Malin Sjöberg 
Tfn. 0581-81 I 15 
info@bmb.se 
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Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 
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Taxor för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Förslag till beslut 
Bergslagens miljö- och byggnämnd föreslår konununstyrelserna i Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora att föreslå respektive 
kommunfullmäktige att följande taxor som tidigare gällt för Bergslagens 
miljö- och byggnämnd även ska gälla för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen från och med 1 januari 2017: 

o Taxa för prövning enligt plan- och bygglagen med justeringsfaktor 
0,8 som gäller från 1 juli 2011. 

o Taxa för anmälningar enligt nya åtgärder som kan genomföras utan 
krav på bygglov som gäller från I juli 2015. 

@ Taxa för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet som gäller från 1 
januari 2012. 

o Taxa för tillsynsverksamhet enligt strålskyddslagen som gäller från I 
januari 2009. 

• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 01måde som gäller 
från 1 januari 2014. 

e Timtaxa för samtlig verksamhet som gäller från 1 januari 2010. 

Dessutom ska följande taxa gälla för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagen gälla från och med 1 januari 2017, då ansvarsområdet om tillsyn 
enligt alkohollagen, tobakslagen och handel med vissa receptfria läkemedel 
tillförs nämnden: 

o Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen och 
tobakslagen som gäller från 1 januari 2005 (med komplettering av 
taxa för kunskapsprov enligt alkohollagen som gäller från 1 augusti 
201 1) 

• Taxa för tillsyn och avgifter för vissa receptfria läkemedel som 
gäller från 1 augusti 2011. 

Ärende 
Med anledning av att Bergslagens miljö- och byggnämnd byter namn till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från och med 1 januari 2017 ska 
även nämndens taxor uppdateras med rätt namn. Dessutom tillkommer 
enligt tidigare kommunfullmäktigebeslut ansvarsområdet att nämnden ska 
utöva tillsyn enligt alkohollagen (2010:1622) och tobakslagen (1993:581) 
och om handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730). 

Bcsölcsa<lress 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

Telefon/ fax 

0581-810 00 vxl 
0581-169 72 fax 

E-post/www 

info@bmb.se 
hllp:/fo~vw.bmb.se 

Organisationsnr: 

212000-2015 
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Dm A-2016-163:1 

Ärendets tidigare behandling 
Kommunfullmäktige i samverkanskommunerna beslutade i juni 2016 om 
namnförändring av Bergslagens miljö- och byggnämnd till 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen från och med elen 1 januari 2017. 
Samtidigt beslutades att nämnden ska utöva tillsyn enligt alkohollagen 
(2010: 1622) och tobakslagen (1993 :581) och om handel med vissa 
receptfria läkemedel (2009:730). 

Meddelas för åtgärd: 
Kommunstyrelserna i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora. 

Malin Sjöberg 
Tf förvaltningschef 
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