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MN § 56

DNR MN/2021:2

INFORMATION TILL MYNDIGHETSNÄMNDEN
SAMMANFATTNING
Information om
-

Personal

-

Ny förordning

BESLUT

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Myndighetsnämnden har tagit del av informationen.
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Sammanträdesdatum

MN § 57

PROTOKOLL

2021-11-10

DNR MN/2021:50

ÄNDRING AV BYGGNADSPLAN FÖR FRITIDSÄNDAMÅL FÖR
DEL AV DETALJPLAN MOSSERUD 1:36, BESLUT OM
ANTAGANDE
SAMMANFATTNING
Fastighetsägaren till Mosserud 1:36 har inkommit med en ansökan om planbesked
för att ändra eller eventuellt upphäva förslag till byggnadsplan för fritidsändamål
för del av Mosserud 1:36. Anledningen till ansökan om planbesked är att
fastighetsägaren vill kunna bygga ett större garage för traktor och andra redskap
som behövs för att sköta fastigheten. Vidare vill fastighetsägaren ha möjlighet att ta
vall eller ha betesdjur på mark som är planlagd som PARK i detaljplanen. Ett möte
mellan Kils kommun och Länsstyrelsen Värmland har hållits där ett upphävande
bedömdes lämpligt. I samrådsskedet inkom yttranden från närboende som
motsatte sig förslaget på grund av borttagande av byggrätter, återinträdande av
strandskyddet, att byggnad för jordbruksändamål kan uppföras bygglovsfritt,
eventuella störningar från jordbruksfordon samt att inhägnade hagar påverkar
allmänheten tillgång till området. Ett upphävande påverkar även delar av
gemensamhetsanläggning. Mot bakgrund av de inkomna yttrandena påbörjades en
ny planprocess med att ändra befintlig byggnadsplan. Ändringen har inför
granskning minskat i omfattning efter de synpunkter som inkom under samrådet.
Granskningen ägde rum 2021-04-26 till och med 2021-05-20. Planen har funnits
tillgänglig för allmän påsyn vid samhällsbyggnadshuset i Kil samt på kommunens
hemsida.
Syftet med planändringen är att möjliggöra en utökad byggrätt
HANDLINGAR I ÄRENDET
Plankarta 2021-08-02
Planbeskrivning 2021-08-02
Granskningsutlåtande 2021-08-02

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Tjänsteskrivelse 2021-08-05
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordföranden frågar om myndighetsnämnden kan besluta enligt förvaltningens
förslag och finner att så är fallet.

Ordförandens och justerares signaturer
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Sammanträdesdatum

BESLUT
Myndighetsnämnden beslutar att synpunkter som inkommit efter
granskningstidens slut inte föranleder någon åtgärd.
Myndighetsnämnden beslutar att godkänna granskningsutlåtandet.
Myndighetsnämnden beslutar att anta förslag till ändring av byggnadsplan för
fritidsändamål över del av detaljplan Mosserud 1:36 enligt PBL 2010:900.
Beslutet ersätter myndighetsnämndens beslut MN § 43, 2021-09-08.
BESLUTET SKICKAS TILL
Sökande
Länsstyrelsen i Värmland plan@varmland.se
Personer och föreningar som inkommit med synpunkter under samråd och

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

granskning.

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 6 av 19

PROTOKOLL

2021-11-10

MYNDIGHETSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

MN § 58

PROTOKOLL

2021-11-10

DNR MN/2021:41

BYGGSANKTIONSAVGIFT OCH BYGGLOV I EFTERHAND FÖR
INGLASNING AV ALTAN OCH TILLBYGGNAD AV
FARSTUKVIST, FRYKERUDS-MOSSERUD 1:36
SAMMANFATTNING
Ärendet handlar om en klagomålsanmälan som inkom under våren 2021 för
åtgärder som ägare till rubricerad fastighet utfört utan bygglov. För detta har
bygglov sökts i efterhand. Det gäller inklädning av öppenarea (altan) med 15 kvm,
vilket kan ses som fasadändring, samt attefallstillbyggnad av farstukvist om 8,6
kvm. Åtgärderna som har utförts är planenliga och utformningen är god. Då
bygglov och startbesked saknas utgår byggsanktionsavgift.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Klagomålsanmälan 2021-02-03
Tillsyn med tjänsteanteckning och fotografier 2021-03-17
Ansökan 2021-05-25
Beräkning av sanktionsavgift 2021-10-14
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-14
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordföranden yrkar bifall till förvaltningens förslag men med ändringen att
byggsanktionsavgiften sänks med 50 % till 11 900 kr.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
myndighetsnämnden bifallit det.
BESLUT
1.

Bygglov i efterhand beviljas för fasadändring av altan samt tillbyggnad av
bostadshus med farstukvist enligt 9 kap 30 § plan- och bygglagen.

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

2. Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 11 kap. 51 § samt 10 kap. 3 §
plan- och bygglagen, påföra xxx;
a. en byggsanktionsavgift om 11 900 kronor för att ha utfört tillbyggnad av
bostadshus som kräver lov (9 kap. 2 § PBL) eller anmälan om
attefallsåtgärd (9 kap. 4 b § första stycket PBL och 6 kap. 5 § första stycket

Ordförandens och justerares signaturer
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MYNDIGHETSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

PROTOKOLL

2021-11-10

12, plan- och byggförordningen) utan att startbesked har utfärdats.
b. en byggsanktionsavgift om 6 307 kronor för fasadändring av altan som
kräver lov (9 kap. 2 § PBL) utan att startbesked har utfärdats.
3. Byggsanktionsavgift ska betalas inom två månader efter det att beslutet
vunnit laga kraft, plan- och bygglagen 11 kap. 61 § PBL.
4. Myndighetsnämnden beslutar att ta ut en avgift för bygglovet med 10 945
kronor i enlighet med taxa 1.22 år 2021 fastställd av kommunfullmäktige.
Faktura skickas separat.
BESLUTSMOTIVERING
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska byggnadsnämnden pröva
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart
det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL.
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov för tillbyggnad eller anmälan om attefallsåtgärd
enligt 9 kap. 4 b § första stycket PBL, och 6 kap. 5 § första stycket PBF. Då åtgärden
har påbörjats och avslutats utan startbesked ska en byggsanktionsavgift tas ut
enligt 10 kap. 3 § samt 11 kap. 51 § PBL. Avgiftens storlek fastställs med tillämpning
av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om avgift fattas enligt 9 kap. 1
§ plan- och byggförordningen (PBF). Prisbasbeloppet för 2021 är 47 600 kronor.
Byggsanktionen ska med stöd av 11 kap. 57 § PBL tas ut av den som när
överträdelsen begicks var ägare till fastigheten, den som begick överträdelsen eller
den som har fått en fördel av överträdelsen.
Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift sättas ned till hälften eller en
fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har
begåtts. Vid prövningen om nedsättning ska det särskilt beaktas om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl
kan anses vara av mindre allvarlig art.
Av 1 kap. 7 § punkt 1 PBF framgår att med sanktionsarea avses i denna förordning
KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

den area som i fråga om lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller
öppenarean, eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter.
Enligt svensk standard SS 21054:2009 utgörs bruttoarea av mätvärda delar av
respektive våningsplan. Bruttoarean begränsas av byggnadens omslutande utsida
eller annan angiven mätvärd begränsning.

Ordförandens och justerares signaturer
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BESLUTET SKICKAS TILL

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Fastighetsägaren
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MYNDIGHETSNÄMNDEN
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MN § 59

PROTOKOLL

2021-11-10

DNR MN/2021:26

BYGGSANKTIONSAVGIFT OCH BYGGLOV I EFTERHAND FÖR
INREDNING AV DEL AV EKONOMIBYGGNAD – BODA 1:64
SAMMANFATTNING
Ärendet gäller bygglov i efterhand för inredning/ändrad användning för del av
ekonomibyggnad, i område utan detaljplan och utom sammanhållen bebyggelse på
fastigheten Boda 1:64. I plan- och bygglagen krävs bygglov för inredning av
ytterligare bostad i övriga byggnader än huvudbyggnad. Berörd area som klätts in
uppgår till 27 kvm bruttoarea enligt uppgift i ansökan som gjorts i efterhand.
Åtgärden uppmärksammades i samband med ett annat ärende om
strandskyddsdispens. Eftersom åtgärden utförts utan att bygglov och startbesked
getts ska byggsanktionsavgift tas ut. Bygglov i efterhand bedöms kunna ges.
Fastighetsägaren har getts tillfälle att yttra sig och synpunkter har lämnats i bilaga
till ansökan daterad 2021-09-27. Byggnadsnämnden är skyldig att ta upp alla
tillsynsfrågor till prövning inom plan- och bygglagstiftningens tillämpningsområde.
Byggnadsnämnden inväntar kontrollplan för utfärdande av startbesked och
slutbesked innan ärendet kan avslutas.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Fotografier efter tillsynsbesök 2021-01-30
Planritning 2021-05-11
Ansökan 2021-09-07
Beräkning av sanktionsavgift 2021-10-14
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-14
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordföranden frågar om myndighetsnämnden kan besluta enligt förvaltningens

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

förslag och finner att så är fallet.
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BESLUT
1.

Myndighetsnämnden beslutar att bevilja bygglov i efterhand för inredning
av ytterligare bostad/ändrad användning med stöd av 9 kap. 31 § plan- och
bygglagen.

2. Myndighetsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 51 § plan- och
bygglagen påföra byggherren och ägare, xxx till fastigheten Boda 1:64 att
betala en sanktionsavgift om 4 688 kronor inom 2 månader från då
beslutet har delgetts den avgiftsskyldige enligt 11 kap. 59 § plan- och
bygglagen, med hänvisning till 11 kap. 61 § samma lag. Faktura skickas
separat.
3. Myndighetsnämnden beslutar att fastställa avgiften för beslutet om
bygglov till 10 940 kronor enligt taxetabell punkt 1.24 år 2021, fastställd av
kommunfullmäktige. Faktura skickas separat.
BESLUTSMOTIVERING
Enligt 11 kap. 5 § plan- och bygglagen (PBL) ska byggnadsnämnden pröva
förutsättningarna för och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart
det finns anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL.
Enligt 9 kap. 2 § PBL krävs bygglov för ändrad användning/inredning av ytterligare
bostad enligt 9 kap. 4 b § första stycket PBL, och 6 kap. 5 § första stycket PBF.
Då åtgärden har påbörjats och avslutats utan startbesked ska en
byggsanktionsavgift tas ut enligt 10 kap. 3 § samt 11 kap. 51 § PBL. Avgiftens storlek
fastställs med tillämpning av det prisbasbelopp som gäller för det år som beslut om
avgift fattas enligt 9 kap. 1 § plan- och byggförordningen (PBF). Prisbasbeloppet för
2021 är 47 600 kronor. Byggsanktionen ska med stöd av 11 kap. 57 § PBL tas ut av
den som när överträdelsen begicks var ägare till fastigheten, den som begick
överträdelsen eller den som har fått en fördel av överträdelsen.
Av 11 kap. 53 § PBL framgår att en byggsanktionsavgift ska tas ut även om
överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.
Enligt 11 kap. 53 a § PBL får en byggsanktionsavgift sättas ned till hälften eller en

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

fjärdedel om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har
begåtts. Vid prövningen om nedsättning ska det särskilt beaktas om överträdelsen
inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl
kan anses vara av mindre allvarlig art.
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Av 1 kap. 7 § punkt 1 PBF framgår att med sanktionsarea avses i denna förordning
den area som i fråga om lov- eller anmälningspliktig åtgärd motsvarar brutto- eller
öppenarean, eller en kombination av dessa minskad med 15 kvadratmeter.
Enligt svensk standard SS 21054:2009 utgörs bruttoarea av mätvärda delar av
respektive våningsplan. Bruttoarean begränsas av byggnadens omslutande utsida
eller annan angiven mätvärd begränsning.
BESLUTET SKICKAS TILL

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Fastighetsägaren

Ordförandens och justerares signaturer
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PROTOKOLL
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DNR MN/2021:54

BYGGLOV NYBYGGNAD ENBOSTADSHUS SÖDRA VÄLSÄTTER
3:2
SAMMANFATTNING
En ansökan om bygglov har inkommit till Myndighetsnämnden för nybyggnad av
ett enbostadshus med eldstad.
Ny byggnad har en byggnadsarea på 99 m2.
Befintlig huvudbyggnad ska rivas efter att ny byggnad är färdigställd. Enligt
ansökan har det befintliga fritidshuset en byggnadsarea om ca 40-50 kvm.
Fastigheten ligger inom område med detaljplan 1715-P14/3.
I detaljplanen finns angivet villkor för att bygglov inte får medges för åtgärder som
innebär utökning av boarean innan Va-anläggning har kommit till stånd med Kils
Kommun som huvudman. För de som redan idag har godkänd enskild anläggning
kan bygglov ges tidigare. Byggherren har ansökt om att få anlägga ett enskilt avlopp
på fastigheten. Myndighetsstaben avvaktar tills bygglovsbeslut är fattat med att ge
tillstånd för enskilt avlopp.
När fastigheten väl ingår i ett kommunalt verksamhetsområde är man skyldig att
ansluta sig och betala avgifter till huvudmannen oavsett vad fastighetsägaren anser
om sin egen avloppsanläggning.
Den som har en egen avloppsanläggning, har under vissa förutsättningar, rätt till
skälig ersättning för den anläggning som tas ur bruk i samband med en anslutning
till den allmänna VA- anläggningen. Vad som är skäligt bedöms från fall till fall.
Normalt beräknas ersättning utifrån en viss avskrivningstid. Ersättningen för
fastighetsägarens anläggning kan maximalt uppgå till kommunens
anslutningsavgift enligt gällande VA-taxa som för närvarande är 66 000:- + moms
för spillvatten och vatten. Inlösen sker genom reduktion av anslutningsavgiften.

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

HANDLINGAR I ÄRENDET
Ansökan 2021-07-10
Situationsplan 2021-07-10
Plan-och fasadritning 2021-07-10
Information från sökande 2021-07-10
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-07
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LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordföranden föreslår att myndighetsnämnden beslutar följande;
1. Myndighetsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Södra Välsätter 3:2 enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL
2. Myndighetsnämnden beslutar att bevilja bygglov med villkor att rivningslov ska
sökas för befintligt fritidshus innan startbesked meddelas för nytt enbostadshus
3. Myndighetsnämnden beslutar att ta ut en avgift om 22 885 kronor för prövning
av bygglovsansökan enligt taxetabell punkt 5.4 (faktureras separat).
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och finner att
myndighetsnämnden bifallit det.
BESLUT
1. Myndighetsnämnden beslutar att bevilja bygglov för nybyggnad av enbostadshus
på fastigheten Södra Välsätter 3:2 enligt 9 kap. 30 § plan- och bygglagen
(2010:900), PBL
2. Myndighetsnämnden beslutar att bevilja bygglov med villkor att rivningslov ska
sökas för befintligt fritidshus innan startbesked meddelas för nytt enbostadshus
3. Myndighetsnämnden beslutar att ta ut en avgift om 22 885 kronor för prövning
av bygglovsansökan enligt taxetabell punkt 5.4 (faktureras separat).
BESLUTET SKICKAS TILL

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Sökande

Ordförandens och justerares signaturer
Sida 14 av 19

MYNDIGHETSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

MN § 61

PROTOKOLL

2021-11-10

DNR MN/2021:56

ANSÖKAN OM STRANDSKYDDSDISPENS FÖR NYBYGGNAD
AV BOSTADSHUS OCH TOMTREGLERING, KVARNTORP 1:2
SAMMANFATTNING
Strandskyddsdispens söks för nybyggnad av bostadshus med placering på fyra nya
tomter som ska tillskapas ifrån fastigheten Kvarntorp 1:2. Ett förhandsbesked har
sökts i separat ärende, men innehåller än så länge inte några detaljerade ritningar,
då sökanden vill pröva om det först är möjligt enligt strandskyddsbestämmelserna.
Del av fastighet som det söks för ligger inom LIS-område för Kvarntorp med syfte
att etablera bostäder, vilket överensstämmer väl med sökandens tanke med fortsatt
bostadsetablering i området.
Området som avses ligger inom strandskyddsområde för sjön Gösjön och
strandskyddsavståndet är 100 meter. Som särskilt skäl anger sökanden att marken
redan är ianspråktagen på det sättet att området redan är bebyggt. Som särskilt
skäl kan även fastighetens utpekande som LIS-område hävdas. För att säkra
allmänhetens frihet att röra sig längs stranden tomtplatsavgränsa varje tomt en bit
ifrån stranden, och tomtplatsmarkeras med staket eller liknande på tomtgränsen
närmast vattnet.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Ansökan 2021-05-05
Situationsplan
Fotografier efter tillsynsbesök 2021-10-14
Tomtplatsavgränsning 2021-10-14
Tjänsteskrivelse 2021-10-15
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Kent Wallin (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Eva Hammar (MP) yrkar att ”eller liknande” stryks ur villkor, punkt 1.
BESLUTSGÅNG
Ordföranden ställer proposition på Kent Wallins yrkande mot Eva Hammars
yrkande och finner att nämnden beslutar enligt Kent Wallins yrkande.

Ordförandens och justerares signaturer
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BESLUT
1.

Myndighetsnämnden beslutar med stöd av 7 kap. 18b § miljöbalken, 7 kap.
18c § punkt 1 miljöbalken samt 7 kap. 18d § miljöbalken bevilja
strandskyddsdispens för sökt åtgärd.

2. Tomtplatsavgränsning beslutas i bifogad karta enligt 7 kap. 18 f §
miljöbalken.
3. Myndighetsnämnden beslutar att ta ut en avgift för prövningen av
dispensärendet, 9 750 kronor i enlighet med kommunfullmäktiges taxa.
Faktura skickas separat.
Villkor enligt 16 kap. 2 § miljöbalken.
a.

Tomtplatsernas gräns mot vattnet i söder ska markeras med staket, häck
eller liknande.

b. Privatiserande åtgärder får inte vidtas utanför den beslutade
hemfridszonen. Exempel på detta kan vara att klippa gräs, sätta upp
utemöbler, krukor m.m. Allmänheten ska känna sig fri att besöka stranden
utan att den ska kännas privat.
UPPLYSNINGAR


Åtgärden får inte påbörjas innan besvärstiden har gått ut, eftersom
länsstyrelsen kan överpröva beslutet. Besvärstiden går ut tre veckor efter att
länsstyrelsen har fått del av beslutet (miljöbalken 19 kap. § 3b).



Beslutet kan överklagas till länsstyrelsen i Värmland inom 3 veckor från
mottagandet av detta beslut, se bifogad bilaga hur man överklagar.

RESERVATION
Eva Hammar (MP) reserverar sig mot beslutet.
BESLUTET SKICKAS TILL

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Sökanden

Ordförandens och justerares signaturer
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PROTOKOLL

2021-11-10

DNR MN/2021:55

TAXA FÖR LIVSMEDELSKONTROLL
SAMMANFATTNING
Kommunen nuvarande taxa för kontroll inom livsmedelsområdet är en tillfällig
taxa som togs för att täcka glappet mellan olika lagstiftningar efter att den nya
kontrollförordningen började gälla i december 2019. I taxan finns till exempel inte
stöd för att ta betalt för annan offentlig verksamhet vilket gör det svårt för
kommunen att få tillräcklig kostnadstäckning inom området.
All lagstiftning finns nu på plats och i april i år började förordning om avgifter för
offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter (SFS 2021:176) att
gälla. I den nya avgiftsförordningen finns flera nyheter. Bland annat har begreppet
annan offentlig verksamhet införts och det har nu blivit obligatorisk att debitera
utförda kontroller i efterhand. Övergångsbestämmelser gör dock att de gamla
bestämmelserna om årsavgifter som betalas i förväg kan fortsätta att användas till
sista december 2023.
SKR har i september kommit ut med ett underlag till kommunal taxa för offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet. Med grund i den
har Kils kommun utarbetat ett förslag till taxa för offentliga kontroll och annan
offentlig verksamhet inom livsmedelsområdet för Kils kommun.
HANDLINGAR I ÄRENDET
Förslag till taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom
livsmedelsområdet 2021-10-14
Förvaltningens tjänsteskrivelse 2021-10-14
LEDAMÖTERNAS FÖRSLAG TILL BESLUT
Ordföranden frågar om myndighetsnämnden kan besluta enligt förvaltningens
förslag och finner att så är fallet.

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

FÖRSLAG TILL NÄSTA INSTANS
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslutar att anta i bilaga redovisat
förslag till taxa för offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet inom
livsmedelsområdet att gälla från och med den 1 januari 2022.

Ordförandens och justerares signaturer
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BESLUTET SKICKAS TILL
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Kommunstyrelsen

Ordförandens och justerares signaturer
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PROTOKOLL

2021-11-10

KF 2021-xx-xx, § xxx

Taxa för offentlig kontroll och annan
offentlig verksamhet inom
livsmedelsområdet
INLEDANDE BESTÄMMELSER
1 § Denna taxa gäller avgifter för Kils kommuns kostnader för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet enligt livsmedelslagen (2006:804), lagen (2009:1424)
om kontroll av skyddade beteckningar på jordbruksprodukter och livsmedel och
lagen (2013:363) om kontroll av ekologisk produktion samt de föreskrifter som har
meddelats med stöd av denna lagstiftning, inklusive förordning (2021:176) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter, och de EUbestämmelser som lagstiftningen kompletterar.
Med livsmedel i denna taxa avses även det som enligt 3 § 2 st. livsmedelslagen
jämställs med livsmedel.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER OM AVGIFT
2 § Avgift enligt denna taxa betalas av den aktör vars verksamhet är föremål för
nämndens offentliga kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen enligt 1 §, om inte annat följer av denna taxa. Med aktör avses varje
livsmedelsföretagare, annan verksamhetsutövare och aktör inom ekologisk
produktion som åläggs ansvar och skyldigheter enligt regleringen i 1 §.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för handläggning som föranleds av att beslut
enligt livsmedelslagstiftningen eller enligt lagen om kontroll av ekologisk
produktion överklagas.
4 § Beslut om avgift eller nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av
KIL1000, v1.1, 2014-01-31

myndighetsnämnden efter handläggning.

Kils kommun

Postadress

Besöksadress

Telefon

0554-191 00

Bankgiro

109-6510

Box 88

Kommunhuset

Fax

0554-129 74

Plusgiro

12 21 10-0

665 23 Kil

Östra Torggatan 2D

E-post

kommun@kil.se

Org.nr

212000-1751
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SÄRSKILDA BESTÄMMELSER OM AVGIFTER
5 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som utförs enligt de
bestämmelser som avses i 1 § ska en avgift betalas för nämndens nedlagda
kontrolltid enligt 6 §.
I 9–16 §§ finns särskilda bestämmelser om avgift för
registrering av anläggningar och verksamheter (9 §)
uppföljande kontroll (10 §)
utredning av klagomål (11-12 §§)
kostnader för korrigerande åtgärder (13 §)
exportkontroll och utfärdande av exportintyg (14 §)
importkontroll (15 §) samt
avgift för inköp under dold identitet (16 §)

TIMAVGIFT
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1229 kronor per timme
kontrolltid.
Med kontrolltid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteperson vid nämnden
har använt för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen så som inläsning av ärendet, handläggning och beslut,
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner,
revisioner, provtagning och kontroller i övrigt.
7 § Nämnden får besluta att ta ut avgifter för planerad kontroll enligt
bestämmelserna i 7 a § (upphör den 1 januari 2024) om årlig avgift eller 7 b § om
faktisk kontrolltid. För anläggningar som registreras efter den 1 januari 2022 ska
dock endast 7 b § användas.
Nämnden ska fatta beslut om verksamhetens riskklass som ska ligga till grund för
årlig avgift (7 a §) eller kontrollintervall för verksamheten (7 b §). Vid riskklassning
används den metod som vid beslutstillfället rekommenderas av Livsmedelsverket.
Beslut om riskklassning av en anläggning enligt äldre taxor gäller till dess att ett
nytt beslut om riskklassning tas.
7 a § //Denna paragraf upphör att gälla den 1 januari 2024//. För offentlig
kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen av en
livsmedelsanläggning ska en fast årlig kontrollavgift betalas. Den årliga
kontrollavgiften beräknas genom att kontrolltiden (timmar) som framgår av det
riskklassningsbeslut som beslutats av myndighetsnämnden multipliceras med
timavgiften.
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Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.
Avgiften ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje helt kalenderår.
Om en tillämpning av första stycket skulle medföra att kontrolltiden för en
anläggning blir uppenbart oriktig i förhållande till det faktiska kontrollbehovet
enligt nämndens riskbedömning, ska anläggningen istället tilldelas kontrolltid på
grundval av nämndens bedömning av anläggningens kontrollbehov.
Den årliga kontrollavgiften ska betalas av den som äger eller innehar
livsmedelsanläggningen vid kalenderårets början.
7 b § Avgiftsuttag sker i förhållande till faktiskt nedlagd kontrolltid i varje ärende
eller enligt de andra grunder som anges i taxan.
Avgift för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen ska debiteras efter det att kontrollen har utförts, om inte annat
följer av denna taxa.
Kontrollen utförs med det kontrollintervall som föranleds av anläggningens
riskklassningsbeslut som fastställs av myndighetsnämnden.

INDEXUPPRÄKNING
8 § Timavgiften i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från kostnadsläge och
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året före det år taxan
börjar gälla.
Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) därefter besluta att höja
timavgiften med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats
för oktober månad året före avgiftsåret.

AVGIFT FÖR REGISTRERING AV ANLÄGGNINGAR OCH
VERKSAMHETER
9 § Den som anmäler en livsmedelsanläggning för registrering ska betala avgift för
1 timmes kontrolltid enligt 6 §. Detsamma gäller för den som anmäler en
anläggning eller verksamhet som ska registreras enligt regelverket för material i
kontakt med livsmedel. Av 1 § 2 st. i taxan framgår att anläggningar för det som
enligt livsmedelslagen definieras som livsmedel omfattas av taxan.
Avgiftsskyldigheten gäller även den som anmäler registrering av en anläggning
med anledning av att den övergått till en ny aktör.
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AVGIFT FÖR UPPFÖLJANDE KONTROLL
10 § För offentlig kontroll som ursprungligen inte var planerad, och annan
offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen, ska en avgift för
nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas om kontrollen blivit nödvändig
efter det att bristande efterlevnad upptäckts under en offentlig kontroll och utförs
för att bedöma omfattningen och konsekvenserna av denna bristande efterlevnad
eller för att verifiera att korrigerande åtgärder har vidtagits.

AVGIFT FÖR UTREDNING AV KLAGOMÅL
11 § För utredning av klagomål ska en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid
enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger
samman med kontrollen i de fall där bristande efterlevnad hos aktören kan
bekräftas.
12 § För offentlig kontroll och annan offentlig verksamhet som hänger samman
med kontrollen som utförs efter ett meddelande inom systemet för snabb varning
(RASSF) enligt artikel 50 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr
178/2002 av den 28 januari 2002 om allmänna principer och krav för
livsmedelslagstiftning, om inrättande av Europeiska myndigheten för
livsmedelssäkerhet och om förfaranden i frågor som gäller livsmedelssäkerhet, ska
en avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 §, om det efter det att aktören
erhöll meddelandet blivit nödvändigt för nämnden att vidta åtgärder för att spåra
eller återkalla de varor som omfattas av meddelandet.
Avgiften ska betalas av den aktör som innehar eller har importerat, producerat,
bearbetat, framställt eller distribuerat de varor som omfattas av meddelandet.

AVGIFT FÖR KORRIGERANDE ÅTGÄRDER
13 § För korrigerande åtgärder som blivit nödvändiga efter att bristande
efterlevnad har konstaterats i syfte att åtgärda eller förebygga upprepning av den
bristande efterlevnaden ska en avgift betalas motsvarande nämndens faktiska
utgifter som hänger samman med åtgärden.

AVGIFT EXPORTKONTROLL
14 § För exportkontroll som föranleds av införselbestämmelser i tredje land ska en
avgift för nämndens nedlagda kontrolltid enligt 6 § betalas för offentlig kontroll och
annan offentlig verksamhet som hänger samman med kontrollen samt för
utfärdande av exportintyg och andra intyg.
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Avgiften ska betalas av den aktör som innehar den exportkontrollerade
anläggningen.

AVGIFT IMPORTKONTROLL
15 § För kontroll av varor som importeras från ett tredjeland ska en avgift enligt 6 §
betalas av den aktör som ansvarar för sändningen, med ett belopp som motsvarar
nämndens nedlagda kontrolltid för offentlig kontroll och annan offentlig
verksamhet som hänger samman med kontrollen.
För uppföljning av prover som har lett till anmärkning ska en avgift enligt 6 §
betalas med ett belopp som motsvarar nämndens nedlagda kontrolltid samt
nämndens övriga faktiska utgifter. Avgiften ska betalas av importören, dennes
ombud eller den som annars ansvarar för livsmedlen.

AVGIFT FÖR INKÖP UNDER DOLD IDENTITET
16 § För inköp under dold identitet som är nödvändiga för att kontrollera att ett
livsmedel uppfyller kraven i livsmedelslagstiftningen ska en avgift motsvarande
nämndens faktiska utgifter för köpet betalas.
Om ett inköp under dold identitet utförs som ett led i en klagomålskontroll enligt
11-12 §§ tas avgift enligt första stycket ut endast om bristande efterlevnad kan
bekräftas.

JUSTERING AV AVGIFT I ENSKILT FALL
17 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art, omfattning,
tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får myndighetsnämnden i ett enskilt
ärende besluta att sänka en avgift enligt denna taxa.
Första stycket gäller dock inte en avgift enligt 10 §. En sådan avgift får endast
ändras enligt de förutsättningar som anges i artikel 79.3 förordning (EU) 2017/625.
18 § Om den sammanlagda kontrolltiden understiger en halv timme under ett och
samma kalenderår får nämnden besluta att ingen timavgift ska tas ut av aktören
under det kalenderåret.
Detsamma gäller andra avgifter enligt denna taxa än timavgift om beloppet i det
enskilda fallet är så lågt att det inte är ekonomiskt motiverat att ta ut avgiften.

AVGIFTENS ERLÄGGANDE
19 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Kils kommun genom dess
myndighetsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i
faktura.
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ÖVERKLAGANDEN
§ 20 Nämndens beslut om avgift överklagas till länsstyrelsen.

IKRAFTTRÄDANDE OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER
§ 21 Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2022 och tillämpas på ärenden som
kommer in från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas
ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa.
Bestämmelserna i 7 § första stycket och 7 a § upphör att gälla den 1 januari 2024.
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MYNDIGHETSNÄMNDEN
Sammanträdesdatum

MN § 63

PROTOKOLL

2021-11-10

DNR MN/2021:4

ANMÄLAN AV DELEGERINGSBESLUT
SAMMANFATTNING
Delegeringsbeslut inom miljöavdelningen för perioden 2021-10-05 -- 2021-10-31
redovisas. Delegeringsbeslut inom bygglovsavdelningen för perioden 2021-10-05 -2021-10-31 redovisas. Delegeringsbeslut inom trafikförordningen, alkohollagen och
kommunallagen 2021-10-05 -- 2021-11-01 redovisas.
Delegeringsbeslut inom bostadsanpassningsbidrag för perioden 2021-10-05 -2021-10-31 redovisas.
BESLUT

KIL1000, v1.1, 2014-01-31
MSC, v1.1, 2017-04-12

Myndighetsnämnden har tagit del av informationen.

Ordförandens och justerares signaturer
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