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nationell tillgång till kollektivtrafikens 
biljetter 

KS/2022:682  

 



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 
2022-10-12 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

3 
 

§ 101 (KS) Yttrande på förslag till ny 
översiktsplan för Östhammars kommun 

KS/2022:803  

 
§ 102 (KS) Planavtal för DP 368 - 

Stationsvägen 
EDP 2022-151  

 
§ 103 (KF) Taxa för offentlig kontroll av 

livsmedel och dricksvatten 2023 
KS/2022:830  

 
§ 104 (KF) Taxa för prövning och tillsyn 
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liknande produkter, lag om tobaksfria 
nikotinprodukter samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 2023 

KS/2022:831  

 
§ 105 (KF) Taxa för prövning och tillsyn inom 

miljöbalkens område samt 
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§ 88 
Dnr KS/2022:58  

Godkännande av föredragningslistan 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänna föredragningslistan med följande revidering:  
 

- Ärende 10, Strandskyddsdispens för uppförande av 
solcellsanläggning, behandlas efter ärende 3, Godkännande av 
föredragningslistan.  
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§ 89 
Dnr KS/2022:31  

Information 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att godkänns informationen.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Frida Johnson, hållbarhetsstrateg, informerar om:  

- Klimatenkät  
- Arbetet med ny klimat- och energiplan 

 
Adam Nyström, kommunarkitekt och chef Planering och myndighet, 
informerar om:  

- Förslag till ny översiktsplan ute på samråd  
- Hotell på Karlholm Strand  

 
Kent Bingström, bygglovshandläggare, informerar om:  

- Dom från Mark- och miljööverdomstolen gällande tillsynsanmälan 
om olovlig byggnation  

- Ladan i Bäggeby 
 
Henrik Jokijärvi, chef Miljö och hälsoskyddsenheten, informerar om:  

- Fastigheterna i Tobo 
 
Taija Lindfors, kommunekolog, informerar om: 

- Överklagat beslut om solcellspark i strandskyddat område 
- Beslut från Länsstyrelsen om att pröva Tierps kommuns beslut i 

ärende om strandskyddsdispens för uppförande av 
komplementbyggnad 

 
Anna Persson, chef Tillväxt och samhällsbyggnad, informerar om:  

- Ny chef för enheten Planering och myndighet 
 
Lars Ingeberg, verksamhetschef Medborgarservice, informerar om:  

- Resultat Svenskt Näringslivs ranking 
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§ 90 
Dnr KS/2022:203  

Ekonomisk uppföljning Medborgarservice 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna informationen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Utskottet samhällsbyggnad behöver ta del av de ekonomiska 
förutsättningarna inom verksamheten Medborgarservice. Muntlig 
information ges om ekonomisk uppföljning per 2022-08-31. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
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§ 91 
Dnr KS/2022:44  

Uppföljning av tillsynsplaner tertial 2 - 2022 - miljöbalken, 
livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen samt 
läkemedelslagen 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att godkänna rapporten. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt tidigare beslut ska tillsynsplanerna för miljöbalken, livsmedelslagen, 
alkohollagen, tobakslagen och läkemedelslagen följas upp. Detta ska göras 
tertialsvis i utskottet samhällsbyggnad samt jävsnämnden. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Uppföljning av tillsynsplaner T2 – 2022 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 92 
Dnr   
EDP 2022-1432 

Planbesked för ny detaljplan, Örbyhus 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att lämna ett positivt planbesked för fastigheten Gyllby 1:58 till sökande, 
samt 
 
att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att inleda arbete med upprättande 
av detaljplan i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. § 5. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens tjänsteyttrande inklusive bilaga (ansökan om 

planläggning och begäran om planbesked) 
 
Beslutet skickas till 

• Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera 
• Planavdelningen 

  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 
2022-10-12 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

9 
 

 
 
 
§ 93 
Dnr   
EDP 2022-769  

Strandskyddsdispens för förläggning av fiberkabel 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap  
18 b § miljöbalken, för förläggning av fiberkabel på fastigheterna Hållnäs 
3:2, Edsätra S:6 m.fl. i enlighet med beslutskartan och ansökan, 
 
att tomtplatsen bestäms till samma som anläggningarnas/åtgärdernas yta, 
 
att dispensen förenas med följande villkor: 

1. att marken återställs endast med uppgrävda massor på så vis att de 
olika markskikten hamnar i samma läge och på samma plats, vilket 
är särskilt viktigt längs de artrika vägkanterna  

 
2. att arbetet utförs på ett sådant sätt att rotsystem eller ovanjordiska 

delar på värdefulla naturvärdesträd inte skadas, viss justering av 
ansökt fibersträckning medges därmed, samt 
 

att prövningsavgiften utgör 11 100 kr enligt kommunfullmäktiges beslut  
§ 130/2021 om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens tjänsteyttrande inklusive bilagor 

 
Beslutet skickas till 

• Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera 
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§ 94 
Dnr   
EDP 2022-885  

Strandskyddsdispens för nätstation 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap  
18 b § miljöbalken, för nätstation på fastigheten Stynsberg 2:19 i enlighet 
med beslutskartan, ansökan, 
 
att dispensen förenas med följande villkor: 

1. att avverkade grova träd lämnas som död ved eller högstubbe, samt 
 
att prövningsavgiften utgör 8 880 kr enligt kommunfullmäktiges beslut  
§ 130/2021 om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens tjänsteyttrande inklusive bilagor 

 
Beslutet skickas till 

• Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera 
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§ 95 
Dnr   
EDP 2022-1261  

Strandskyddsdispens för uppförande av lagertält 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att medge dispens från strandskyddsbestämmelserna, med stöd av 7 kap  
18 b § miljöbalken, för uppförande av lagertält på fastigheten Söderfors 
bruk 1:128 i enlighet med beslutskartan och ansökan, 
 
att tomtplatsen bestäms till samma som byggnadens yta och är markerad på 
beslutskartan, samt 
 
att prövningsavgiften utgör 8 880 kr enligt kommunfullmäktiges beslut  
§ 130/2021 om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens tjänsteyttrande inklusive bilagor 

 
Beslutet skickas till 

• Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera 
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§ 96 
Dnr   
EDP 2022-548  

Strandskyddsdispens för uppförande av solcellsanläggning 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att inte medge dispens från strandskyddsbestämmelserna i 7 kap 15 § 
miljöbalken för uppförande av solcellsanläggning på fastigheten Åbyggeby 
2:1, samt 
 
att prövningsavgiften utgör 8 880 kr enligt kommunfullmäktiges beslut  
§ 130/2021 om taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens tjänsteyttrande inklusive bilagor 

 
Beslutet skickas till 

• Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera 
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§ 97 
Dnr KS/2022:814  

Yttrande gällande kompletterande samråd för Uppsalapaketet 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar  
 
att anta yttrandet och skicka det till Svenska kraftnät. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Tierps kommun mottog 2022-05-02 remiss för samråd för Uppsalapaketet 
från Svenska kraftnät, i enlighet med 6 kap. miljöbalken. Under det 
ordinarie samrådet har synpunkter och information framkommit som 
föranlett förslag till lokala justeringar på de tidigare ledningsförslagen. 
Svenska kraftnät har därför beslutat att genomföra ett kompletterande, 
skriftligt samråd för de aktuella delsträckorna. 
 
Syftet med samrådet är att komplettera tidigare samrådsunderlag med 
ytterligare utredningskorridorer vid Orrskog och Danmark. Under samrådet 
ges myndigheter, berörd kommun, berörda fastighetsägare samt övriga 
sakägare möjlighet att yttra sig. Tierps kommun mottog 
samrådshandlingarna 2022-09-19 och det kompletterande samrådet pågår 
till och med 2022-10-17. 
 
De nya ledningsförslagen hänvisas till som Orrskog 1, Orrskog 2 samt 
Orrskog 3. 
 
Utredningskorridor Orrskog 1 utgörs av en cirka 2 kilometer lång dubbel 
luftledning i parallellbyggda portalstolpar som avviker från tidigare 
utbyggnadsförslag öster om Ostkustbanan. Utredningskorridoren följer och 
korsar Ostkustbanan, väg 755 samt väg 600 i ett delvis slutet skogslandskap 
och ansluter till tidigare utbyggnadsförslag och befintlig ledningsgata för 
Svenska kraftnäts 220 kV-ledning KL21 S1 söder om Orrskog. Orrskog 1 
har två möjliga sträckningsförslag väster (A) eller öster (B) om 
Ostkustbanan. 
 
Utredningskorridor Orrskog 2 utgörs av en cirka 5 kilometer lång dubbel 
luftledning i parallellbyggda portalstolpar som avviker från tidigare 
utbyggnadsförslag öster om Siggebo. Utredningskorridoren följer den 
befintliga delade ledningsgatan för Svenska kraftnäts 220 kV-ledning RL 8, 
Vattenfalls regionnätsledning ÄL 62 samt Trafikverkets matarledning JL6 i 
ett slutet skogslandskap just väster om Odenslätts naturreservat.  



 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Utskottet samhällsbyggnad 
2022-10-12 

 

Ordförande sign Justerare sign Sekreterare sign 
    

14 
 

Alternativet korsar Ostkustbanan och ansluter till tidigare utbyggnadsförslag 
och befintlig ledningsgata för 220 kV-ledningen KL21 S1 norr om Gubbo. I 
samband med en etablering i ledningsgatan kommer befintlig 220 kV-
ledning RL 8 att rivas. För att minimera ledningsgatans bredd i den delade 
10 (38) ledningsgatan föreslås en ledingsflytt på Vattenfalls befintliga 
ledning till mitten av befintlig ledningsgata. Detta då de två nya 400 kV-
ledningarna inte ryms i mitten av ledningsgatan där RL 8 rivs. 
 
Utredningskorridor Orrskog 3 utgörs av en cirka 8,5 kilometer lång dubbel 
luftledning i parallellbyggda portalstolpar som avviker från tidigare 
utbyggnadsförslag väster om E4:an. Utredningskorridoren följer sedan 
E4:an i ett slutet skogslandskap och ansluter till tidigare utbyggnadsförslag 
och befintlig ledningsgata för 220 kV-ledningen KL21 S1 i höjd med en 
motorbana strax söder om Gubbo, 
 
Barnrättskonsekvenser 
Byggnationen av nya 400 kV ledningar, liksom raseringen av de befintliga 
220 kV ledningarna har en direkt påverkan på flera viktiga aspekter, så som 
landskapsbild, naturvärden och markanspråk. Möjligheten att stärka upp 
elnätet i regionen och i Sverige i stort utgör samtidigt en mycket viktig del i 
att kunna ställa om samhället i en riktning där fossila bränslen ges en mindre 
roll och bidrar till en mer hållbar samhällsutveckling.  
 
Kommunen ansvarar inte för beslutet kring Uppsalapaketet eller det sätt 
som samrådet har genomförts. Dock så har kommunen i granskningen av 
samrådsunderlaget och i sitt utformande av svar beaktat samtliga aspekter 
och typer av påverkan som förslaget riskerar medföra och i dessa 
bedömningar beaktat barn och unga.  
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Yttrande gällande samråd för Uppsalapaketet  
• Orrskog kompletterande avgränsningssamråd  
• Remissinbjudan till kompletterande avgränsningssamråd 
• Planerade elförbindelser avgränsningssamråd maj 22 
• Bilaga Översiktskarta kompletterande samråd Orrskog  
• Bilaga Övergripande översiktskarta Uppsalapaketet  
• Bilaga Övergripande bedömningsmetodik - luftledning 
• Bilaga Övergripande alternativredovisning för Uppsalapaketet 
• Bilaga Övergripande karta befintliga ledningar 
• Bilaga Avgränsningssamråd norr 
• Bilaga Översiktskarta Mehedeby – Jälla norr 
• Bilaga Fastighetskartor Uppsalapaketet 
• Bilaga Kartserie natur och kulturmiljö 
• Bilaga Kartserie riksintressen och vattenintressen 
• Bilaga Karta riksintressen försvaret och kommunikation 

 
Beslutet skickas till 

• Svenska kraftnät 
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§ 98 
Dnr   
EDP 2022-1208  

Sanktionsavgift livsmedel 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta 
 
att påföra Örbyhus Kök AB, med organisationsnummer 5592736754, på 
fastighet Libbarbo 1:193 i Tierps kommun, en sanktionsavgift om 15 000 
kronor för att inte ha meddelat kontrollmyndigheten om att en ny juridisk 
person ansvarar för livsmedelanläggningen, enligt 39 c § 
livsmedelsförordningen (2006:813). 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens tjänsteyttrande  

 
Beslutet skickas till 

• Medborgarkansliet för expediering till sökande med flera 
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§ 99 
Dnr KS/2022:766  

Svar på remiss - Ansökan om tillstånd enligt 
kontinentalsockellagen - Najaderna vindkraftpark 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad beslutar 
 
att anta remissvaret och skicka det till Sveriges geologiska undersökning. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Sveriges geologiska undersökning har berett kommunen möjlighet att lämna 
synpunkter på Eolus Vind AB:s ansökan om tillstånd till utforskning av 
kontinentalsockeln enligt lagen (1966:314) om kontinentalsockeln för 
vindkraftparken Najaderna. 
 
Ansökan omfattar undersökningsområde för vindkraftsparken, cirka 350 
km2, samt utredningskorridorerna för överföringskablarna. 
 
De planerade undersökningarna omfattar geofysiska och geotekniska 
undersökningar, marin naturvärdesinventering genom bottenprovtagning 
och filmning samt inventering av odetonerad ammunition genom 
magnetfältsundersökningar. 
 
Undersökningarna kommer att utgöra underlag inför kommande ansökan 
om tillstånd till anläggning och drift av vindkraftparken och nedläggning av 
kablar. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och unga bedöms inte påverkas direkt av beslutet, men kan anses 
påverkas indirekt eftersom en hållbar energiproduktion har en avgörande 
betydelse för framtiden. Vid etablering av vindkraftparken behöver det dock 
säkerställas att den inte orsakar skada på omistliga ekosystem och 
upplevelsevärden för kommande generationer. 
 
Mål och uppdrag 
Anläggande av en stor havsbaserad vindkraftpark bidrar till att uppnå de 
globala Agenda 2030 målen ”mål 7 Hållbar energi för alla” samt ”mål 13 
Att bekämpa klimatförändringen”. 
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I länet finns ett mål om 100 procent förnybar elproduktion vilket kräver 
utbyggd vindkraft och utbyggd elproduktion från kraftvärme och solceller. 
Tierps lokala Agenda 2030 mål handlar mer om småskaliga anläggningar. 
 
Anläggandet av vindkraftparken får samtidigt inte inverka negativt på 
Agenda 2030 målet ”mål 14 Hav och marina resurser”, eller minska 
möjligheten att uppnå miljömålet ”Hav i balans samt levande kust och 
skärgård”. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Handläggarens remissvar 
• Samrådshandlingar 

 
Beslutet skickas till 

• Sveriges geologiska undersökning 
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§ 100 
Dnr KS/2022:682  

Svar på remiss - Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag 
-  Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta remissyttrandet och skicka det till Infrastrukturdepartementet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Regeringen gav den 21 april 2022 Trafikverket i uppdrag att analysera och 
föreslå en utformning av ett ekonomiskt stöd för att utveckla och anpassa 
regionala biljettsystem för ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens 
biljetter. Stödet ska kunna lämnas som medfinansiering till de regionala 
kollektivtrafikmyndigheterna. Utformningen av den statliga 
medfinansieringen konkretiseras i ett förslag till förordning. Förslaget 
innehåller identifierade åtgärdsområden där det ska vara möjligt att bevilja 
regionala kollektivtrafikmyndigheter statlig medfinansiering. Åtgärderna 
ska syfta till att göra det enklare att resa med kollektivtrafik i Sverige, 
genom att förenkla tillgången till biljetter och öka graden av harmonisering 
och samordning av de regionala biljettsystemen.  
 
Beslutsmotivering 
Utredningar som leder till en mer kundfokuserad kollektivtrafik skapar 
ökade förutsättningar för mobilitet och hållbart resande.   
 
Barnrättskonsekvenser 
Barn och ungas självständiga mobilitet främjas genom en ökad 
tillgänglighet till kollektivtrafiken.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande  
• Remissvar på Trafikverkets redovisning av regeringsuppdrag -  

Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 
• Rapport: Ökad nationell tillgång till kollektivtrafikens biljetter 

 
Beslutet skickas till 

• Infrastrukturdepartementet, regeringskansliet  
• Samhällsplanerare Infrastruktur 
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§ 101 
Dnr KS/2022:803  

Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars 
kommun 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att anta yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 
och skicka det till Östhammars kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Östhammar kommun arbetar med framtagandet av en ny översiktsplan. 
2022-09-15 inleddes granskning för planförslaget. Tierps kommun har givits 
möjlighet att lämna yttrande på planförslaget. Tierps kommun bedöms 
utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan inte komma att negativt 
påverkas av föreslagen markanvändning. 
 
Beslutsmotivering 
Tierps kommun bedöms utifrån genomgång av förslaget till översiktsplan 
inte komma att negativt påverkas av föreslagen markanvändning. De 
ställningstaganden och avväganden som görs i planförslaget delas av Tierps 
kommun. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Yttrande på förslag till ny översiktsplan för Östhammars kommun 

 
Beslutet skickas till 

• Östhammars kommun 
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§ 102 
Dnr   
EDP 2022-151 

Planavtal för DP 368 - Stationsvägen 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen besluta  
 
att underteckna planavtal gällande upprättande av detaljplan DP 368 - 
Stationsvägen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
2022-01-24 inkom TE:s Schakt och Planering i Örbyhus AB med 
planansökan för upprättande av ny detaljplan för fastigheten Libbarbo 2:6 
samt Libbarbo 2:139. 2022-04-05 beslutade utskottet samhällsbyggnad att 
lämna positivt planbesked till sökande och ett planarbete ska därför inledas. 
 
För den aktuella detaljplanen föreslås debitering av planarbetet ske genom 
planavtal, där sökande löpande debiteras för kommunens kostnader och 
tjänster, liksom eventuella konsultkostnader för planarbetet.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Beslut om undertecknande av planavtalet bedöms inte få konsekvenser för 
barn och unga. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Beslutet innebär att planavtal för upprättande av ny detaljplan för 
fastigheten Libbarbo 2:6 samt Libbarbo 2:139 (DP 368 – Stationsvägen) 
godkänns. Avtalet innebär att sökande åtar sig samtliga kostnader kopplade 
till aktuellt planarbete och att kommunen därmed inte drabbas av kostnader 
kopplade till planarbetet.  
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Planavtal för DP 368 (inkl. bilaga 1 och 2) 

 
Beslutet skickas till 

• Medborgarkansliet 
• Kommunarkitekt 
• Plan 
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§ 103 
Dnr KS/2022:830  

Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Enligt aktuell lagstiftning ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll 
inom livsmedelsområdet vara 100 % vilket även bedöms hållas inom den 
debiterbara tiden. Eftersom lönekostnaderna stiger och 
taxefinansieringsgraden sedan tidigare är mycket låg sker en årlig översyn 
av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan. Tidigare timtaxa var 1110 
kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd för att täcka budgeterade kostnader för kontrollen och 
handläggningen för år 2022 som beräkningsgrund. Enligt aktuell lagstiftning 
ska taxefinansieringsgraden för offentlig kontroll inom livsmedelsområdet 
vara 100 %. Det sker en årlig översyn av timavgiften samt översyn av 
innehållet i taxan. Taxan justeras utifrån Konsumentprisindex. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
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Beslutsunderlag 
• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Taxa för offentlig kontroll av livsmedel och dricksvatten 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 104 
Dnr KS/2022:831  

Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak 
och liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter 
samt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 
liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om handel 
med vissa receptfria läkemedel 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att hålla jämn takt med för verksamheten stigande kostnader. Taxan 
har fasta avgifter baserade på tidsbedömningar för respektive område där vi 
inom rubricerade lagstiftningar utför tillstånds- eller tillsynsärenden. 
Timtaxan är justerad efter konsumentprisindex samt avrundad till jämna 10-
kr. Taxan har justerats för att vara närmare den bedömda faktiska 
handläggningstiden. Tidigare bedömd debiterbar tid har varit ca 75%. 
Följande paragrafer har justerats: 3 § från 8 till 10 timmar, 4 § från 6 till 8 
timmar, 5 § från 4 till 5 timmar, 11 § från 3,5 till 4 timmar, 28 § från 7 till 8 
timmar. 9-10§§ har ändrats från tidigare 3 timmar till att omfatta större 
ändring till 8 timmar och mindre ändring till 4 timmar. Taxan har 
kompletterats med avgifter för ny lagstiftning rörande lag om tobaksfria 
nikotinprodukter i 32, 38 §§. 26 § har lagts till för att ta ut avgift för 
påminnelser för restaurangrapporter som inte lämnas in i tid. Tidigare 
timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Avgiften är beräknad med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2022 
som beräkningsgrund. Taxorna ska täcka kostnader för att utföra 
myndighetsutövningen inom rubricerade områden för Tierps kommun.  
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Timavgiften och avgiftsnivåerna har justerats för att samtliga taxor för 
myndighetsutövningen för Miljö- och hälsoskyddsenheten baseras på 
samma timavgift. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Taxa för prövning och tillsyn enligt alkohollagen, lag om tobak och 

liknande produkter, lag om tobaksfria nikotinprodukter samt lag om 
handel av vissa receptfria läkemedel 2023 

 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 105 
Dnr KS/2022:832  

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
 
Beslut 
Utskottet samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 
strålskyddslagen 2023 
 
att taxan ska gälla från och med 1 januari 2023, samt  
 
att timtaxan (timavgiften) som taxan baseras på, vid tillämpningen ska vara 
1200 kr.  
 
Sammanfattning av ärendet 
En årlig översyn av timavgiften samt översyn av innehållet i taxan görs med 
syfte att möta för verksamheten stigande kostnader. Timavgiften har 
indexjusterats enligt KPI. Taxan bedöms täcka ca 55% av den debiterbara 
tillsynstiden. Taxan har i övrigt ändrats i ärenden där det bedöms att 
grundavgift är skäligt i normalfallet, men att i vissa ärenden kan 
handläggningstiden ta tid över det normala och där kan avgift utöver 
grundavgift kunna tas ut. Ärenden för anmälan av nya verksamheter enligt 
bilaga 2 har ändrats till att ta ut faktisk timavgift för handläggningen. 
Tidigare timtaxa var 1110 kr och denna har höjts med 8,1 %. 
 
Beslutsmotivering 
Timavgiften är höjd med budgeterade kostnader för tillsynen under år 2022 
som beräkningsgrund. Timavgiften har höjts med motsvarande höjning av 
konsumentprisindex, med avrundning för jämt antal kronor vilket 
underlättar vid debitering.  
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
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Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen för 
tillståndsgivning och tillsyn inom rubricerade områden för Tierps kommun. 
 
Beslutsunderlag 

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt 

strålskyddslagen -2023 
 
Beslutet skickas till 

• Chef Miljö- och hälsoskyddsenheten 
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§ 106 
Dnr KS/2022:833  

Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 
 
Beslut 
Utskottet Samhällsbyggnad föreslår kommunstyrelsen hemställa 
kommunfullmäktige besluta 
 
att anta Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023, 
 
att taxan ska gälla från och med 2023-01-01, samt 
  
att taxan ersätter nuvarande Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och 
mättaxa 2022, beslutad av Kommunfullmäktige 2022-03-29 § 827. 
 
Sammanfattning av ärendet 
En välfungerande taxa är ett viktigt hjälpmedel för att kommunen ska få 
täckning för sina kostnader inom den PBL-verksamhet som kan finansieras 
via avgifter.  
 
Tierp kommuns plan- och bygglovstaxa är uppbyggd utefter Sveriges 
Kommuner och Regioners (SKR) riktlinjer och bygger på antalet timmar 
som läggs ner vid handläggning av bygglov i olika ärendetyper. Det 
nuvarande upplägget för Tierps PBL-taxa arbetades fram under 2018 och 
flera av våra närliggande kommuner har också övergått till SKR:s riktlinjer 
om taxautformning.  
 
Inför beslut om nu gällande PBL-taxa genomfördes under 2021 en stor 
översyn av PBL-taxan i kommunen och denna jämfördes med kommunerna 
Gävle, Uppsala, Älvkarleby, Östhammar, Heby och Knivsta. Inför 2023-års 
taxa har därför inte fullt lika stora justeringar på PBL-taxan genomförts som 
vid föregående år. 
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Handläggningskostnad 
PBL-taxan bygger på att det antal timmar som läggs ned vid handläggning 
multipliceras med handläggningskostnaden per timme. För vissa 
ärendetyper är det inte lämpligt att sätta en generell avgift, i de 
ärendetyperna tillämpas istället timdebitering. 
Vid översyn och jämförelse med andra kommuner samt SKR, med 
indexreglering och de ökande lönekostnaderna som grund, föreslås timtaxan 
höjas från 1150 kr till 1250 kr för år 2023, vilket innebär en ökning på 
8,7%. Avgifterna i kart- och mättaxan räknas upp med i enlighet med en 
timtaxa på 1250 kr.  
 
Ny kategori 
I den nya taxan för 2023 föreslås att en ny kategori tillkommer, A1.4 för 
nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus upp till 50 kvm. Syftet med 
ändringen är att hitta en lämpligare och mer rättvis kostnad kopplad till 
åtgärden. Behovet av en separat kategori för mindre enbostadshus har 
uppkommit i konkreta ärenden under det gångna året och efter diskussioner 
inom den kommunala organisationen har förslaget till den nya kategorin 
utformats. 
 
Kostnadspost 
I och med att kostnadskategorierna ”enkel” samt ”fullständig” lokalisering 
tas bort påverkar det avgiften för ”utanför planlagt område” som skruvas 
upp. Åtgärden syftar till att ge en större tydlighet mot såväl handläggare 
som kund.  
 
Möjlighet till nedsättning vid åtgärder inom samma byggprojekt 
I förslaget till ny PBL-taxa föreslås en ändring som innebär att om det i 
samma ärende handläggs flera bygglovspliktiga/anmälanspliktiga åtgärder 
inom ramen för samma byggprojekt och berörd fastighet eller fastigheter så 
tas full avgift för den dyraste ut, medans de ytterligare åtgärderna debiteras 
med 50% av taxagiften för typen. 
 
Beslutsmotivering  
Det nya förslaget till plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa, har 
justerats med hänsyn till ökade kostnader för kommunens handläggning och 
baseras på konsumentprisindexhöjning (KPI). Syftet med uppräkningen är 
att ge kommunen täckning för de faktiska handläggningskostnaderna. 
 
Övriga ändringar gäller förtydligande av begrepp och sammanslagningar av 
kostnadstyper under enskilda kategorier, för att bidrar till att göra taxan 
tydligare och lättare att förstå. I den nya taxan tillkommer en ny kategori om 
nybyggnad av ett en- eller tvåbostadshus under 50 kvm.  
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Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 11 kap. 5 § 
kommunallagen (2017-725). Enligt självkostnadsprincipen får kommuner 
inte ta ut högre avgifter än som motsvarar kostnaderna för de tjänster de 
tillhandhåller, 11 kap 6 § KL. Även 12 kap 8-10 §§ plan- och bygglagen 
(2010:900) ger kommunen möjlighet att ta ut avgifter. 
 
Barnrättskonsekvenser 
Barnrättskonsekvenser saknas då barn och unga inte bedöms påverkas av 
beslutet. 
 
Ekonomiska konsekvenser och finansiering 
Taxorna ska stämma överens med de tjänster kommunen tillhandhåller inom 
området och täcka kostnader för att utföra myndighetsutövningen inom 
rubricerade områden. 
 
Beslutsunderlag  

• Handläggarens tjänsteutlåtande 
• Plan- och bygglovtaxa, inklusive kart- och mättaxa 2023 

 
Beslutet skickas till  

• Chef Planering och Myndighet 
• Chef Förvaltning och Genomförande 
• Chef Tillväxt och Samhällsbyggnad 
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