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Justerare      
      
      
      

 

Plats och tid 
Kommunkontoret Djurås, kl. 13.00-14.50  
 
Beslutande 
Ledamöter 
Ola Hebert (C), ordförande  
Kristina Bolinder (C)  
Thomas Gruhs (S) 
Ingegerd Hägg (S) 
Jan Wallin (M) 
Curt Svärd (KOSA) 
 
Tjänstgörande ersättare 
Hugo Holmats (L) tjänstgörande för Olof Silverdahl (KD) 
 
Övriga närvarande 
Ersättare 
Börje Lindvall (C) 
Sture Bergvall (S) 
Göran Westling (KOSA) 
 
Tjänstemän 
Margareta Åslund, t.f. miljö- och byggchef, §§ 73-74 
Tomas Skymning, miljöinspektör, §§ 73-74 
Sofia Nyberg, miljöinspektör, § 73 
Mikael Ginstrup, byggnadsinspektör, §§ 73-74 
Hampus Åkerman, byggnadsinspektör, §§ 73-74 
Kia Visén, kommunarkitekt § 74 
 
Justering 
Justerare 
Curt Svärd (KOSA) 
 
Plats och tid Justerade paragrafer 
Kommunkontoret Djurås 2022-11-16, kl. 14.55 §§ 73-74  
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Underskrifter 
Sekreterare 
 
 ________________________________  
Tuula Lindroth 
 
Ordförande 
 
 ________________________________  
Ola Hebert (C) 
 
Justerare 
 
 ________________________________  
Curt Svärd (KOSA) 
 
 

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringar har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ Sammanträdesdatum 
Miljö- och byggnadsnämnden  2022-11-16 
 

Beslutade paragrafer Datum för anslags uppsättande 
§§ 73-74 2022-11-17 
 

Förvaringsplats för protokollet Datum då anslaget tas ned 
Kommunkontoret Djurås 2022-12-09 
 

Underskrift 
 
 ________________________________  
Tuula Lindroth 
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 Dnr MBN/2022:44/04 

MBN § 73 
 
Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen i 
Gagnefs kommun 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Godkänna Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen 

i Gagnefs kommun. 
2. Föreslå kommunfullmäktige att upphäva tidigare beslut KF 2019-12-09 

§ 163, dnr KS/2019:452. 
3. Föreslå kommunfullmäktige att anta Taxa för kommunens avgifter 

inom livsmedelslagstiftningen i Gagnefs kommun att gälla från och 
med 2023-01-01. 

4. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad. 
 
Motivering till beslut 
Den nuvarande taxan är från 2019 och har på flera punkter behov av 
uppdatering, inte minst för att överensstämma med EU:s nya 
kontrollförordning 2017/625. 
 
Ärendebeskrivning 
SKR har uppdaterat underlag och vägledning utifrån de anpassningar av 
svensk lagstiftning som gjordes i april 2021 efter att EU:s nya 
kontrollförordning 2017/625 trätt i kraft. Då infördes bland annat det nya 
begreppet annan offentlig verksamhet i svensk rätt och efterhandsdebitering 
av livsmedelskontroll gjordes obligatorisk. 
Nyligen har Livsmedelsverket beslutat om ny riskklassningsmodell för 
livsmedels- och dricksvattenanläggningar där kontrollbehovet ska uttryckas 
i frekvens. Taxan för Gagnefs kommun möjliggör efterhandsdebitering 
enligt den nuvarande riskklassningen 2023, och enligt den nya 
riskklassningen från 2024-01-01.  
 
Taxeändringarna under 2023 medför små skillnader för 
verksamhetsutövarna och för kommunens budget för livsmedelskontroll. 
Hur stora förändringarna blir av den nya riskklassningen kommer att visa 
sig under 2023.  
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Timavgiften som anges i taxans 6 § (1 183 kr) är avgiften 2022 plus årlig 
indexuppräkning, i enlighet med föregående och föreslagen taxa. 
Timavgiften 2022 var 1 095 kr. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande. miljö- och byggförvaltningen, 2022-10-21, 2 sidor. 
Taxa för kommunens avgifter inom livsmedelslagstiftningen, fyra sidor. 
 
Underlag 
Arbetsprocess och underlag från SKR 
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxalivsmedel.52
113.html 
https://rapporter.skr.se/underlag-for-taxesattning-inom-
livsmedelskontrollen.html 
 
Tidigare beslut i ärendet 
KF 191209 § 163, dnr KS/2019:452 
 
Lagrum 
2 kap. 5–6 § kommunallagen (2017:725) 
Förordning om avgifter inom livsmedelskontrollen (2021:176) 
 
Protokollsutdrag 
Kommunstyrelsen + handling 
 
 
 
 
 
 
 

https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxalivsmedel.52113.html
https://skr.se/skr/samhallsplaneringinfrastruktur/miljohalsa/taxalivsmedel.52113.html
https://rapporter.skr.se/underlag-for-taxesattning-inom-livsmedelskontrollen.html
https://rapporter.skr.se/underlag-for-taxesattning-inom-livsmedelskontrollen.html
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 Dnr MBN/B2018-000135 

MBN § 74 
 
Åtgärdsföreläggande för byggnader med eftersatt underhåll och 
ovårdad tomt på fastigheten X i Gagnefs kommun 
 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 
1. Miljö- och byggnadsnämnden överklagar Mark- och miljödomstolen i 

Nacka tingsrätts beslut 2022-11-02, Mål nr P 4212-22 gällande 
åtgärdsföreläggande för byggnader med eftersatt underhåll och ovårdad 
tomt på fastigheten X i Gagnefs kommun. 

2. Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.  
 
Motivering till beslut  
Fastigheten X har sedan 2016 varit föremål för tillsyn från Gagnefs kommun och 
grannar har sedan dess klagat på att byggnaderna förfaller och tomten är i ovårdat 
skick. Nuvarande fastighetsägare har flertalet gånger lovat att utföra åtgärder på 
byggnaderna på fastigheten X men inte gjort något utan i stället begärt 
förlängning (se bifogade yttranden från fastighetsägaren, daterade 2018-08-31, 
2019-11-13 och 2021-11-16). Mot bakgrund av dessa synpunkter anser miljö- och 
byggnadsnämnden inte att tiden ska förlängas till 31 december 2023 utan att 
2022-06-10 skall vara slutdatum för genomförandet av föreläggandet.  
 
Ärendebeskrivning 
Beslut från Mark- och miljödomstolens i Nacka tingsrätt har inkommit 
2022-11-02, Mål nr P 4212-22. Mark- och miljödomstolen har beslutat att 
förlänga tiden för genomförandet av föreläggandet till 2023-12-31. 
 
Beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län inkom 2022-05-31, Dnr 403-512-
2022. Länsstyrelsen beslutar att avslå överklagandet och sätter fram tiden 
för genomförandet till senast 10 juni 2023. 
 
Beslut från Miljö- och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun 2021-12-15 § 116, 
dnr MBN/B2018-000135. Miljö- och byggnadsnämnden beslutar om 
åtgärdsföreläggande för byggnader med eftersatt underhåll och ovårdad tomt på  
fastigheten X. Har inte åtgärderna vidtagits 2022-08-10 kommer nämnden att 
ansöka om utdömande av vite till fastighetsägaren om 150 000 kronor. 
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Beslutsunderlag 
Tjänsteutlåtande, miljö- och byggförvaltningen 2022-11-08, 2 sidor. 
Beslut från Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt 2022-11-02, 
Mål nr P 4212-22 inklusive beslut från Länsstyrelsen i Dalarnas län  
2022-05-31, 403-512-2022, 12 sidor. 
Beslut Miljö- och byggnadsnämnden i Gagnefs kommun 2021-12-15 § 116, 
dnr MBN/B2018-000135, 5 sidor. 
Yttrande från fastighetsägaren till X, daterad 2018-08-31. 
Yttrande från fastighetsägaren till X, daterad 2019-11-13. 
Yttrande från fastighetsägaren till X, daterad 2021-11-16. 
 
Underlag 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden 2019-12-11 § 133, dnr MBN/B 2018-000135. 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden 2018-09-12 § 94, dnr MBN/B 2018-000135. 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden 2017-02-15 § 15, dnr MBN/B 2016-000038. 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden 2016-11-09 § 133, dnr MBN/B 2016-000038. 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden 2016-09-07 § 96, dnr MBN/B 2016-000038. 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden 2016-06-22 § 72, dnr MBN/B 2016-000038. 
Beslut miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-18 § 56, dnr MBN/B 2016-000038. 
 
Tidigare beslut i ärendet 
Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätts beslut 2022-11-02, Mål nr P 4212-22. 
Länsstyrelsen i Dalarnas beslut 2022-05-31, 403-512-2022. 
MBN 211215 § 116, dnr MBN/B2018-000135 
MBN 191211 § 133, dnr MBN/B 2018-000135 
MBN 180912 § 94, dnr MBN/B 2018-000135 
MBN 170215 § 15, dnr MBN/B 2016-000038 
MBN 161109 § 133, dnr MBN/B 2016-000038 
MBN 160907 § 96, dnr MBN/B 2016-000038 
MBN 160622 § 72, dnr MBN/B 2016-000038 
MBN 160518 § 56, dnr MBN/B 2016-000038 
 
Protokollsutdrag 
Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt + handlingar  


