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§ 38 Dnr 2022/00001 

Godkännande av dagordning 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner dagordningen 
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§ 39 Dnr 2022/00023 

Information ekonomi 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 
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§ 40 Dnr 2022/00020 

Information miljö- och byggchef 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen 
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§ 41 Dnr 2022/00070 

Anpassningsbilaga 2023-2025 (budget och 
verksamhetsplan 2023-2025) 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta miljö- och byggförvaltningens förslag på 
anpassningsbilaga 2023-2025 (budget och verksamhetsplan 2023-2025). 
 

Ärendet 
I bifogat beslutsunderlag framgår miljö- och byggförvaltningens förslag på 
anpassningsbilaga 2023-2025 (budget och verksamhetsplan 2023-2025). 
 

Beslutsunderlag 
Anpassningsbilaga 2023-2025 (budget och verksamhetsplan 2023-2025). 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 42 Dnr 2022/00071 

Budget och verksamhetsplan 2023-2025 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att anta miljö- och byggförvaltningens förslag på 
budget och verksamhetsplan 2023-2025. 
 

Ärendet 
I bifogat beslutsunderlag framgår miljö- och byggförvaltningens förslag på budget 
och verksamhetsplan 2023-2025. 
 

Beslutsunderlag 
Budget och verksamhetsplan 2023-2025. 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 43 Dnr 2022/00069 

Sanktionsavgift - Livsmedel Södra Edsbyn 50:179 
Näskullen MBN-2022-358  
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden beslutar att Ovanåkers kommun, Social förvaltningen med 
org.nr 2120002304 ska betala en sanktionsavgift på 40 000 kr för åsidosättande av 
sin skyldighet att registrera sin livsmedelsverksamhet Näskullen, på fastigheten 
Södra Edsbyn 50:179 innan uppstart. 
Avgiften ska betalas till Kammarkollegiet inom 30 dagar efter det att ni delgivits 
detta beslut och enligt betalningsuppmaning som Kammarkollegiet sänder över 
särskilt. 
Lagstöd:  
artikel 6 punkt 2 i förordning (EG) 852/2004  
11, 13 §§ i LIVSFS 2005:20 om livsmedelshygien 
13, 30 a-c § livsmedelslag 2006:804 
23, 39 a, c, h §§ livsmedelsförordning 2006:813 
 

Bakgrund 
Miljö- och byggförvaltningen har fått kännedom om att en registreringspliktig 
livsmedelsverksamhet i form av ett mottagningskök inom vård/omsorg startat vid 
fastigheten Södra Edsbyn 50:179 utan föregående registrering. Efter kontakt med 
socialförvaltningen angående krav på registrering av livsmedelsverksamhet inkom 
2022-04-27 anmälan om registrering. I dagsläget är verksamheten registrerad hos 
miljö- och byggförvaltningen. 
 
Miljö- och byggförvaltningen kommunicerade 2022-05-25 skriftligen via e-post till 
verksamhetsutövaren om att nämnden överväger att besluta om sanktionsavgift, 
med möjlighet till bemötande. Sista svarsdatum angavs till 2022-06-10. Inget svar 
inkom inom satt svarsdatum.  
 

Beslutsunderlag 
Gällande bestämmelser 
Enligt artikel 6 p.2 i förordning (EG) 852/2004 ska livsmedelsföretagare särskilt 
underrätta kontrollmyndigheten, på det sätt som myndigheten kräver, om alla 
anläggningar som hen ansvarar för, så att varje sådan anläggning kan registreras. 
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Livsmedelsföretagare ska även se till att den behöriga myndigheten alltid har aktuell 
information om anläggningarna. 
 
Av 11 § LIVSFS 2005:20 framgår att livsmedelsföretagare skriftligen ska anmäla 
sina anläggningar till kontrollmyndigheten så att de kan registreras. 
 
I 13 § i samma föreskrift anges att en verksamhet får påbörjas två veckor efter det 
att anmälan om registrering kommit in till kontrollmyndigheten. Om 
kontrollmyndigheten registrerar anläggningen innan dessa två veckor gått, får 
verksamheten dock påbörjas i och med registreringen. 
 
Av 13 § Livsmedelslagen (2006:804) framgår att kontrollmyndigheten ska verka för 
att överträdelser av lagen, av de föreskrifter eller beslut som har meddelats med 
stöd av lagen eller av de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen, beivras. 
 
Enligt 30 a § livsmedelslagen får Regeringen meddela föreskrifter om att en 
sanktionsavgift ska betalas av den som påbörjar en verksamhet som är 
registreringspliktig utan att någon anmälan om registrering har gjorts. 
 
Av 30 b § livsmedelslagen framgår att en sanktionsavgift ska tas ut även om 
överträdelsen inte är uppsåtlig eller oaktsam. Någon sanktionsavgift ska dock inte 
tas ut om det är oskäligt. 
 
I enlighet med 30 c § livsmedelslagen är det kontrollmyndigheten som prövar frågor 
om sanktionsavgifter. Innan kontrollmyndigheten beslutar om avgift ska den som 
anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. 
 
Av 23 § i livsmedelsförordning 2006:813 framgår att miljö- och byggnämnden är 
kontrollmyndighet för denna typ av livsmedelsanläggning. 
 
Enligt 39 a § Livsmedelsförordning (2006:813) ska en sanktionsavgift enligt 30 a § 
livsmedelslagen tas ut för de överträdelser och med de belopp som följer av 39 c – 
39 g §§. 
 
Av 39 c § livsmedelsförordningen framgår att en sanktionsavgift ska tas ut av den 
som påbörjar en verksamhet utan att i enlighet med artikel 6.2 i 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 852/2004 av den 29 april 2004 
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om livsmedelshygien ha gjort en anmälan till kontrollmyndigheten om registrering av 
de anläggningar som han eller hon ansvarar för. 
 

Avgiften ska betalas med ett belopp som motsvarar en procent av årsomsättningen, 
dock lägst 5 000 kronor och högst 75 000 kronor. Om överträdelsen består i att inte 
underrätta kontrollmyndigheten om att en ny fysisk eller juridisk person ansvarar för 
en redan registrerad anläggning, ska avgiften i stället betalas med en halv procent 
av årsomsättningen, dock lägst 2 500 kronor och högst 40 000 kronor. 
 
Staten, kommuner eller landsting ska i stället för vad som anges ovan betala ett fast 
belopp om 40 000 kronor. 
 
Av 39 h § i samma förordning framgår att en sanktionsavgift ska betalas till 
Kammarkollegiet efter en särskild betalningsuppmaning. 
 

Bedömning 
Enligt livsmedelslagstiftningen som redovisats ovan ska en registrering av 
livsmedelsanläggning göras minst 2 veckor innan en livsmedelsverksamhet startar 
eller då ett ägarbyte av befintlig verksamhet sker. 
 
Den 1 januari 2019 skärptes straffen för brott mot livsmedelslagen, däribland 
införandet av sanktionsavgifter för vissa överträdelser. Den nya skärpningen i 
regelverket syftar till att ge säkrare livsmedel för konsumenterna samt bidra till en 
rättvisare konkurrens mellan livsmedelsföretagen. 
 
Det har inkommit bekräftad information att ni påbörjat registreringspliktig 
livsmedelsverksamhet utan att först vara registrerad hos miljö- och 
byggförvaltningen. En miljösanktionsavgift enligt 39 § livsmedelsförordningen ska 
därför tas ut. Sanktionsavgiften är en administrativ avgift som tillfaller staten. 
 
Ni har fått möjlighet att yttra er innan beslut tas men inget yttrande har inkommit. 
Miljö- och byggnämnden har inte sett att det framkommit några omständigheter i 
ärendet som medför att överträdelsen ska anses som oskälig eller att det föreligger 
några särskilda skäl för eftergift av sanktionsavgiften. 
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Miljö- och byggnämnden finner det därför befogat att besluta om sanktionsavgift för 
att ha påbörjat en registreringspliktig livsmedelsverksamhet utan föregående 
registrering. 
 

Beräkning av sanktionsavgiftens storlek 
Avgiften har beräknats på följande sätt. Fast belopp enligt lag gäller för stat, 
kommuner och regioner: 40 000 kr. 
 
Beslutet ska skickas till  

Den person/verksamhet som beslutet gäller (verksamhetsutövaren). 
Kammarkollegiet, jämte försättsblad till beslut om sanktionsavgift.  
 

Bifogas 

Delgivningskvitto till verksamhetsutövaren - att skrivas på och återsändas snarast. 
Bilagan: Hur man överklagar 



 

Miljö- och byggnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(18) 

Sammanträdesdatum 
2022-06-23 

 
 

  
 

 
Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 44 Dnr 2022/00067 

Ansökan strandskyddsdispens för bostadshus Malvik 
15:1 MBN-2022-360 
Miljö- och byggnämndens beslut 
• Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om 

strandskydd i 7 kap. 15 §. 
 
• Särskilda skäl bedöms vara att området är ianspråktaget på ett sätt som saknar 

betydelse för strandskyddets syften, MB 7 kap. 18 c § punkt 1 med stöd av den 
naturvärdesbedömning som utförts av sökanden 

 
• Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska 

göras mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i 
enskilds rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet 
med skyddet ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och 
vid beaktande av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att 
det finns skäl till att meddela dispens från reglerna om strandskydd. 

 
• Avgift uttas med 5400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. 
 

Ärendet 
Sökanden vill uppföra ett enbostadshus enligt inlämnad situationsplan, där även 
önskad tomtplatsavgränsning framgår. Som bilaga till ansökan har även en 
naturvärdesbedömning lämnats in. Om man följer de råd och sparar de växter och 
träd som beskrivs görs bedömningen att strandskyddsdispens kan ges. 
 
Förutsättningar 
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 
§§. 
 
Syftet med åtgärden 
Att uppföra ett nytt enbostadshus inom fastigheten Malvik 15:1. 
 
Naturtyp 
Se bifogad naturvärdesbedömning 
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Konsekvenser för växt- och djurliv 
Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens 
inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon 
sådan påverkan inte sker. 
 
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet 
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms vara tillgodosedd. Det 
är fri passage mellan redovisad tomtplatsavgränsning samt strandlinjen. 
 
Tomtplatsbestämning 
Se bifogad situationsplan 
 

Upplysningar 
Ingen åtgärd bör vidtas innan 3 veckor har passerat. Eftersom Länsstyrelsen har 
den tiden att bestämma om beslutet kommer att överprövas. 
 
Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för 
beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.) 
 
Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. 
och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. 
 

Beslutsunderlag 
Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan diarieförd 2022-05-31 
Situationsplan diarieförd 2022-05-31 
Naturinventering diarieförd 2022-06-15 
 
Beslutet ska skickas till: 
Sökande 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 45 Dnr 2022/00068 

Ansökan strandskyddsdispens för gång och cykelväg 
Västra Edsbyn 9:14 och Södra Edsbyn 12:32 MBN-
2022-362 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Med stöd av miljöbalken 7 kap. 18 b § beviljas dispens från bestämmelserna om 
strandskydd i 7 kap. 15 §. 
 
Särskilda skäl bedöms vara att anläggningen för sin funktion behöver ligga vid 
vattnet och att behovet inte kan tillgodoses utanför området, Miljöbalken (MB)  
7 kap. 18 c § punkt 3. 
 
Tomtplatsavgränsningen är endast den del som den enklare gång- och cykelväg 
med tillhörande diken som upptar marken. 
 
Enligt den proportionalitetsavvägning som enligt 7 kap. 25 § miljöbalken ska göras 
mellan enskilda intressen och allmänna intressen får inte en inskränkning i enskilds 
rätt att använda mark eller vatten gå längre än som krävs för att syftet med skyddet 
ska tillgodoses. Med hänsyn till vad som framkommit i ärendet och vid beaktande 
av proportionalitetsprincipen finner miljö- och byggnämnden att det finns skäl till att 
meddela dispens från reglerna om strandskydd. 
 
Avgift uttas med 2400 kronor enligt gällande taxa. Faktura skickas separat. 
 
Förutsättningar 
För platsen gäller miljöbalkens bestämmelser om strandskydd enligt 7 kap 13-18 
§§. 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län har lämnat ett positivt beslut gällande 12:6-samråd 
dnr 3540-2022. 
 

Ärendet 
2022-05-24 inkom sökanden med en ansökan om dispens från strandskyddet för 
anläggande av enklare gång- och cykelväg enligt inlämnad situationsplan. 2022-06-
16 kompletterades ärendet med en naturvärdesinventering. 
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Syftet med åtgärden 
Att anlägga en gång- och cykelväg med tillhörande gångbro avsedd för 
allmänheten. 
 
Naturtyp 
Se bifogad naturvärdesbedömning 
 
Konsekvenser för växt- och djurliv 
Om de goda livsvillkoren för djur- och växtlivet riskerar att inte bevaras ska dispens 
inte ges, även om något särskilt skäl kan åberopas. Bedömningen är att någon 
sådan påverkan inte sker. 
 
Konsekvenser för det rörliga friluftslivet 
Allmänhetens möjligheter att bedriva rörligt friluftsliv bedöms inte påverkas negativt 
i och med anläggande av enklare gång- och cykelväg. 
 
Tomtplatsbestämning 
Tomtplatsavgränsningen är den markareal som vägen och tillhörande diken upptar. 
 

Beslutsunderlag 
Åtgärden bedöms kräva strandskyddsdispens enligt miljöbalken. För att dispens 
ska kunna beviljas krävs att syftet med strandskyddet inte påverkas, och att det går 
att använda något av de särskilda skäl som finns uppräknade i 7 kap. 18c § 
miljöbalken. 
 
Syftet med strandskyddet är att djur- och växtlivet inte får påverkas på ett 
oacceptabelt sätt, eller att allmänhetens tillgång till strandområdet försämras på kort 
eller lång sikt. 
 
Anläggningen av vägen kommer inte att strida mot strandskyddets syfte. 
Placeringen påverkar därför inte djur- och växtlivet eller allmänhetens tillgång till 
strandområdet. 
 
Särskilt skäl bedöms finnas och att anläggningen för sin funktion måste ligga inom 
strandskyddsområdet och detta behov inte kan tillgodoses utanför. 
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Handlingar som ingår i beslutet: 
Ansökan diarieförd  2022-05-24 
Situationsplan diarieförd  2022-05-24 
Naturvärdesbedömning diarieförd 2022-06-16 
 

Upplysningar 
Åtgärden skall vara påbörjad inom 2 år och avslutad inom 5 år från dagen för 
beslutet om strandskyddsdispens (miljöbalken 7 kap 18 h §.) 
 
Åtgärden bedöms förenlig med de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken 2 kap. 
och bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenområdena i 3 och 4 kap. 
 
Anläggande av trummor är vattenverksamhet och kan vara anmälningspliktigt till 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 
 
Uppläggningen av massor utanför arbetsområdet kan behöva anmälas till 
kommunens miljö- och byggkontor (miljö- och hälsoskyddsinspektör). 
 
Beslutet ska skickas till: 
Sökande 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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§ 46 Dnr 2022/00021 

Delegationsbeslut 2022-05-25--2022-06-21 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden godkänner redovisningen enligt bilaga delegeringsbeslut 
2022-05-25 – 2022-06-21. 
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§ 47 Dnr 2022/00022 

Meddelande - beslut för kännedom 
Miljö- och byggnämndens beslut 
Miljö- och byggnämnden tackar för informationen. 
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