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Eva Holmgren § 116 direktjusterades på mötet
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Kenneth Andersson

Justerare
Michael Utterdahl

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
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Digital justering

Eva Holmgren

Protokollet har justerats digitalt. De elektroniska 
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Ordf sign Just. sign Utdragsbestyrkande

Närvaro- och omröstningslista
Närvaro § § §

Namn Närv Frånv Ja Nej Avst Ja Nej Avst Ja Nej Avst
Ledamöter

Kenneth Andersson (C) x
Sven-Erik Carlsson (C) x
Eva Harstad (C) x
Lennart Lindström (M) x
Sanna Bertilsson (M) x
Michael Utterdahl (SiV) x
Gunnar Johansson (S), tjg ers Gunnel Clettborn
Owe Joelsson (S) x
Jonas Bönfors (SD) x

Ersättare

Britt-Marie Johansson (C) x
Henrik Olsson (C)
Sara Lövhall (C)
Claes-Göran Kihlström (M)
Maria Skogh (SiV) x
Bo Ribaeus (L)
Gunnel Clettborn (S) x
Åke Karlsson (S)
Olof Olzén (SD)
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§ 109 Dnr 

Val av protokolljusterare

Ärendebeskrivning
Val av protokolljusterare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden utser Michael 
Utterdahl (SIV) som protokolljusterare.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden utser Michael Utterdahl (SIV) som 
protokolljusterare.
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§ 110 Dnr 

Fastställande av dagens föredragningslista

Ärendebeskrivning
Fastställande av föredragningslista.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden fastställer utskickad 
föredragningslista.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar fastställa utsänd föredragningslista.

Comfact Signature Referensnummer: 51630SE
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§ 111 Dnr MB/2022:215

Tillstånds- och tillsynstaxor Räddningstjänsten

Ärendebeskrivning
Förslag på nya tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten har tagits 
fram utifrån att nuvarande taxar härstammar från 2006 och behöver 
uppdateras samt att ny lagstiftning och nya föreskrifter tillkommit sedan 
dess.
Det nya förslaget på taxor är inte direkt jämförbart med tidigare taxor. I vissa 
fall är kostnaden jämförbar eller något högre, i vissa fall innebär det nya 
förslaget på taxa en något större ökning av kostnaden jämfört med tidigare.

Beslutsunderlag
Förslag på tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten, 2022-10-13
Räddningstjänstens tjänsteyttrande, 2022-10-13

Förslag till beslut på sammanträdet
Förvaltningens ståndpunkt är att förslaget innebär en uppdatering gentemot 
förändrad lagstiftning och tillkommande föreskrifter samt harmoniserar med 
motsvarande taxor i närområdet. För räddningstjänsten innebär förslaget en 
bättre kostnadstäckning för den verksamhet avseende myndighetsutövning 
som bedrivs idag.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta  
förslaget på tillstånds- och tillsynstaxor för räddningstjänsten.
Denna taxa ska börja gälla från 2023-01-01.

---

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 51630SE
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§ 112 Dnr MB/2022:1

Ekonomisk uppföljning

Ärendebeskrivning
Ekonomiska prognosen för 2022 visar ett överskott mot budget om 300 tkr. 

Miljö- och byggnadsnämnden visar ett överskott om 844 tkr efter september 
månad mot budget. Intäkterna (exkl kommunbidrag) uppgår till 4 280 tkr, 
vilket är 1 584 tkr högre än budget för perioden. Intäkterna har en total 
budget om 3 594 tkr och kommunbidragen 10 085 tkr. Kostnaderna inkl. 
räntor är 10 988 tkr, vilket är 740 tkr högre än budget för perioden. Den 
totala kostnadsbudgeten är om 13 679 tkr.

Beslutsunderlag
Ekonomisk uppföljning för Miljö- och byggnadsnämnden efter september 
2022.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att godkänna den ekonomiska 
uppföljningen för Miljö- och byggnadsnämnden efter september 2022 och 
vidarebefordrar den till kommunstyrelsen.

---

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
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§ 113 Dnr MB/2022:175

Inventarieförteckning delårsbokslut 2022

Ärendebeskrivning
Inventarieförteckningar är väsentliga för att kommunen ska ha god 
ekonomisk ordning. Förteckningarna ska lämnas till ekonomienheten i 
samband med delårsbokslut och bokslut. Kvittning av aktuell inlämnad 
inventarieförteckning görs av ekonomienheten.

Beslutsunderlag
Kvittens, 2022-09-21
Förslag till beslut på sammanträdet
Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden beslutar enligt 
förvaltningens förslag.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden godkänner redovisad hantering av 
inventarieförteckningen i samband med delårsbokslut 2022.

Comfact Signature Referensnummer: 51630SE
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§ 114 Dnr MB/2022:95

Remiss angående förslag till nytt standardreglemente 
för kommunens intresseråd

Ärendebeskrivning
I april 2022 beslutades att skicka ett utkast till samtliga nämnder och berörda 
föreningar angående nytt förslag till nytt standardreglemente för kommunens 
intresseråd inför nästa mandatperiod. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar 
lämna ett svar på förslaget.

Beslutsunderlag
Remiss, 2022-04-20 , Dnr KS/2021:106
Förslag till beslut på sammanträdet
Miljö- och byggförvaltningen stöder kommunledningskontorets förslag till 
standardreglemente för kommunens intresseråd, f n Pensionärsrådet och 
Funktionshinderrådet.
Att kommunens intresseråd arbetar efter samma struktur och innehåll i sina 
reglementen underlättar i kommunens olika processer för att infånga 
kommentarer i ett tidigt skede. Det kan bara vara till gagn för samtliga 
parter.
Vid rådens sammansättning bygger förslaget på att intresseråden ska 
bemannas med politiska ledamöter från alla eller flera nämnder. Detta är 
viktigt eftersom alla nämnders frågor berör intresseråden

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna förslag till remissyttrande 
och översänder remissyttrandet till kommunstyrelsen.
---

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen

Comfact Signature Referensnummer: 51630SE
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§ 115 Dnr MB/2022:203

Miljöbalkstaxa

Ärendebeskrivning
Den 14 december 2020, tog kommunfullmäktige beslut om taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Timavgiften 
angavs till 950 kronor per timme. Den 14 december 2021 § 124 beslutade 
miljö- och byggnadsnämnden på delegation att indexuppräkna taxan till 970 
kronor.
För att miljöenheten ska behålla den kostnadstäckning och timavgift som 
enligt Länsstyrelsen i sitt utlåtande 2021-11-19 uppgav var förhållandevis 
låg, föreslås en höjning från nuvarande timavgift 970 till 1100 (13,4%) 
kronor inkluderat indexuppräkningen (PKV).
Som jämförelse finns uppgifter från Miljösamverkan Värmland-Örebro 
(intresseförening för miljökontor i Värmland-Örebro län) för 2020 och 2021.
Noteras bör att underlaget för 2022 inte finns sammanställt än.

Miljösamverkan Värmland Örebro 2020

Kronor/timme
medelvärde 1055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Miljösamverkan Värmland Örebro 2021

Kronor/timme
medelvärde 1080

Som komplement till dessa uppgifter kan nämnas vilken timavgifts för 
miljöbalkstaxan som våra grannkommuner har för 2022.
Grums kommun 1281 kronor
Arvika kommun 1054 kronor
Eda 1231 kronor
Åmål 1036 kronor

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande, 2022-10-03
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Förslag till beslut på sammanträdet
Om taxan inte revideras innan årsskiftet finns risk att avgifterna inte täcker 
miljöbalkskontrollens faktiska kostnader.
Miljö- och byggförvaltningen bedömer därför att taxan ska revideras enligt 
förslaget och föreslås träda i kraft den 1 januari 2023.

Konsekvenser
I länsstyrelsen rapport från besök 21 oktober 2021 uppges bl.a. att

 Länsstyrelsen konstaterar att kostnadstäckningen för förvaltningen är 
förhållandevis låg samtidigt som behovet av tillsyn enligt 
miljöbalken inte uppfylls. Timavgiften är förhållandevis låg.

För att kunna bedriva en bra tillsyn inom området bör timavgiften höjas.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad taxa för kommunens avgifter inom prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område, och att fastställa timavgiften till 
1100 kr inkluderat indexuppräkning för 2022. 

Denna taxa ska börja gälla från 2023-01-01.

---

Beslutet expedieras till:
Kommunfullmäktige

Comfact Signature Referensnummer: 51630SE
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§ 116 Dnr MB/2022:211

Förändring av villkor - Nordic Paper

Ärendebeskrivning
Till Miljö- och byggförvaltning har inkommit remiss för synpunkter gällande 
Nordic Paper Seffle AB:s inlämnande till Mark- och miljödomstolen om att 
ändra tillståndet och villkor för de delar som rör massaproduktion. 
Konsultbolaget Afry har skrivit ett PM gällande verksamhet vid Nordic 
Paper Seffle AB med anledning av nedläggningen av massabruket.
Historik
2001-12-17 dom om tillstånd med villkor för verksamheten. En del  sköts 
upp och för vissa punkter gavs provisoriska föreskrifter för att utredas 
vidare. 
2008-12-04, 2011-02-11, 2012-06-19 kom kompletterande domar om 
villkor. 

Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande, 2022-10-12

Förvaltningens ståndpunkt
Tillståndet är beslutat under 2001. Kraven har sedan dess ökat efter hand, 
exempelvis på villkor och miljökonsekvensbeskrivning, och fram till idag 
vad gäller tillståndsprocessen. I sammanhanget kan nämnas 
Miljökvalitetsnormen för vatten (MKN-vatten) och handlingsplanen som är 
kopplad till den, miljökvalitetsnormen för luft och de ökade kraven på 
kommunerna att undersöka statusen.
Luft 
Kommunen har under 2022 genomför DOAS-mätningar av SO2 i luft vid ett 
bostadsområde (Rolfserud) som legat i den förhärskande vindriktningen från 
Industrin. Slutredovisningen kommer att göras efter 31 december 2022 men 
tendensen är att värdena har gått ner. Nergången på värdena stämmer väl 
överens med tidpunkten för  av när massatillverkningen upphörde. 
Vatten
MKN-vatten gäller för allt som påverkar kvaliteten, exempelvis dagvatten, 
eller släckvatten. Syftet med normen är att allt som påverkar ett vatten ska 
succesivt minska.

Comfact Signature Referensnummer: 51630SE
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Byälven har påverkats genom åren.
Bland annat har det kunnat konstateras att en del utsläpp har skett till 
Byälven. Fiskdöd konstaterades 2017 där orsaken inte kunde klargöras. 
Analyser på fisk gjordes som inte visade någon entydig bild.  En slutsats som 
Statens Veterinärmedicinska Anstalt gjorde var att med tanke på att tre olika 
arter undersöktes och att alla hade höga halter av både aluminium och zink, 
vilket kunde vara en indikation på att ett utsläpp och/eller en kraftig pH-
svängning bidragit till fiskdöden. 
Nordic paper Seffle AB har i beslut 2018-09-26 från Tillsynsmyndigheten 
fått dispens från begränsningsvärdet för totalt suspenderat material för 
tillverkning av massa papper och kartong. Massaproduktionen är borttagen 
men papper och kartong kommer även i framtiden att produceras. 
Förvaltningen anser därför att som ett led i att Byälvens ekologi ska kunna 
förbättras behöver all antropogen påverkan minskas. I enlighet med 
handlingsplanen för MKN-vatten, bör dagvatten och eventuell påverkan av 
framtida släckvatten utredas för att säkerställa att så liten påverkan som 
möjligt sker.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar föreslå att följande synpunkter 
beaktas: 
En dagvattenutredning inklusive släckvatten genomförs. Den bör innehålla 

 var dagvattenledningarna ligger och dess status.

 en riskbedömning av kommande dagvattenhantering.

 hur markbeskaffenheten ser ut på de olika delarna inom 
fabriksområdet. 

 om okontrollerat dagvattenutsläpp/släckvatten sker, hur detta ska 
hanteras i framtiden.

 var dagvattenutsläppspunkten i Byälven kommer att ske, samt vilken 
provtagning på dagvattnet som planeras.

---
Beslutet expedieras till:
Mark- och miljödomstolen, Vänersborg

Paragrafen direktjusteras
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§ 117 Dnr MB/2021:94

DP Säterivägen, etapp 2 & 3 - Beslut om granskning

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade 24 maj 2021 att ge miljö- och 
byggnadsnämnden i uppdrag att upprätta detaljplan för industri- och 
näringsverksamhet. Premium Svensk lax AB (exploatören) planerar att 
lokalisera verksamhet för fiskodling till industriområdet i den sydvästra 
delen av Säffle stad. Exploatören har uttryckt ett behov av ytterligare 
verksamhetsmark. En lokaliseringsstudie har genomförts där ett flertal 
platser i kommunen översiktligt har bedömts. Av de områden som bedömdes 
valdes två områden vara intressanta att arbeta vidare med. Kommunen 
bedömer att det finns ett behov att skapa möjlighet för ytterligare 
industrimark oavsett om ett genomförande av en utökning av planerad 
verksamhet för fiskodling sker.
Planen handläggs med ett utökat förfarande enligt PBL 2010:900, kapitel 5 
då planen inte är helt förenligt med översiktsplanen.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse, 2022-09-23
Planbeskrivning, 2022-09-23
Plankarta med bestämmelser, 2022-09-23
Undersökning om betydande miljöpåverkan, rev 2022-08-19
Naturvärdesinventering, rev 2022-08-24
Arkeologiskt PM Kulturmiljöutredning, rapportnr 2021:11 
Markteknisk undersökningsrapport (MUR), 2022-03-11
Markteknisk undersökningsrapport ritningar, 2021-12-08
Beräkning av massbalans, 2022-03-11
PM Bergteknik, 2022-09-09
PM Dagvatten och skyfall, 2022-03-11
PM Geoteknik, 2022-09-09
PM Miljöteknik inkl. bilagor, 2022-03-11
PM Trafik, 2022-03-11

Förslag till beslut på sammanträdet
Detaljplanen bedöms i och med föreslagna ändringar efter samrådet vara 
redo för granskning enligt 5 kap 18§ plan- och bygglagen.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar godkänna samrådsredogörelsen samt 
beslutar att planförslaget ställs ut för granskning enligt 5 kap 18§ plan och 
bygglagen.
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§ 118 Dnr MB/2022:2

Anmälda handlingar 2022

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggförvaltningen presenterar handlingar som inkommit till 
miljö- och byggnadsnämnden enligt förteckning.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av 
informationen av anmälda handlingar.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
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§ 119 Dnr MB/2022:3

Anmälda delegationsbeslut 2022

Ärendebeskrivning
Miljö- och byggförvaltningen presenterar förteckning över beslut fattade 
med stöd i miljö- och byggnadsnämndens delegeringsordning.
Bygglovsärenden/Startbesked Förteckning 2022-09-15 – 2022-10-14
Miljöärenden Förteckning 2022-09-15 – 2022-10-14
Bostadsanpassningsärenden Förteckning 2022-10-14
Räddningstjänsten Förteckning 2022-10-14

Förslag till beslut på sammanträdet
Kenneth Andersson (C): Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av 
informationen av anmälda delegationsbeslut.

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden har tagit del av informationen.
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§ 120 Dnr 

Övrigt
Inget att rapportera.

Comfact Signature Referensnummer: 51630SE
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