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Pom § 51 Dnr 2021/000001   POM 21/1 
 
Genomgång av föregående protokoll 
 
Ärende 
Plan- och miljönämndens uppföljning av föregående protokoll samt fattade 
beslut från sammanträde den 13 september 2021. 
 
Beslutsunderlag 
Föredragningslista, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Genomgången, läggs till handlingarna. 
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Pom § 52 Dnr 2021/000002   POM 21/2 
 
Redovisning av delegeringsbeslut 2021 
 
Ärende 
Plan- och miljönämnden har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, 
ordförande och tjänstemän enligt en av plan- och miljönämnden antagen 
delegeringsordning. Dessa beslut ska redovisas till plan- och miljönämnden. 
Redovisning innebär inte att plan- och miljönämnden får ompröva eller 
fastställa lämnad delegering. Däremot står det plan- och miljönämnden fritt 
att återkalla lämnad delegering. 
Delegeringsbesluten för tiden 27 augusti till och med 17 oktober redovisas i 
bifogad lista. 
 
Beslutsunderlag 
Lista delegeringsbeslut, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Redovisningen av delegeringsbeslut läggs till protokollet. 
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Pom § 53 Dnr 2021/000003   POM 21/3 
 
Ekonomi- och verksamhetsuppföljning 2021 
 
Ärende 
Aktuell ekonomi- och verksamhetsuppföljning - budgetuppföljning 202110 
samt Intern kontrollplan för plan- och miljönämndens redovisas. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Uppföljning av ekonomi och verksamhet läggs till handlingarna. 
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Pom § 54 Dnr 2021/000004   POM 21/4 
 
Information från miljö- och byggavdelningen år 2021 
 
Ärende 
Information om: 
-Nytt tillsynsuppdrag-IMD 
(individuell mätning och debitering av värme och varmvatten i flerbostadshus) 

-Behovsutredning 
-Överklagade ärenden under år 2021 
-Avloppsinventering Pengsjö 
-Aktuellt gällande detaljplaner 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Informationen leder inte till något beslut och läggs till handlingarna. 
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Pom § 55 Dnr 2021/000057   POM 21/715 
 
Beslut om sammanträdestider för Plan- och miljönämnden år 
2022 
 
Ärende 
Förslag om tid och dagar för ordinarie nämndsammanträden år 2022. 
 
Gemensamt gruppmöte kl 12:30- 13:30 
Sammanträdestid, start kl 13:30  
 
 
Beslutsunderlag 
Förslag, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar om följande tid och dagar för ordinarie 
nämndsammanträden år 2022. 
 
Gemensamt gruppmöte kl 12:30- 13:30 
Sammanträdestid, start kl 13:30  
 
Måndag 14 februari 
Måndag 4 april 
Tisdag   7 juni 
Måndag 5 september  
Måndag 7 november 
 
Om behov uppstår för en (1) kommunstyrelseförberedande nämnd, alltså 
enbart för beslut som måste tas vidare i Kommunstyrelsen och 
Kommunfullmäktige, kan Plan- och miljönämnden sammankallas till ett 
digitalt möte kvällstid under våren 2022. 
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Pom § 56 Dnr 2021/000054   POM 21/678 
 
Budget och verksamhetsplan för 2022 
 
Ärende 
I planen redovisas Plan- och miljönämndens mål som tagits fram med 
utgångspunkt från kommunfullmäktiges mål för Vännäs kommun. 
Målen rör förutom en ekonomi i balans även medborgare, service och 
särskilda direktiv. 
Nämnden har påbörjat ett arbete med att få in mål som tydligare kopplar 
till ett hållbarhetsarbete och Agenda 2030. 
Detta arbete kommer fortsätta att utvecklas framöver tillsammans med 
projektet Glokala Sverige samt kommunfullmäktiges eget målarbete för ett 
hållbart Vännäs.  
Mål kring samhällsutveckling och lediga tomter har förtydligats för 2022. 
Även mål om digital service har utökats med fler mätindikatorer. 
Mål för god kvalitet har även det utökats med målindikator om 
rättssäkerhet.  
 
Förslag till beslut är att nämnden godkänner budget och 
verksamhetsplanen för år 2022. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Arvidsson. 
Budget och verksamhetsplan för plan- och miljönämnden år 2022. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att godkänna upprättad budget och 
verksamhetsplan för plan- och miljönämnden för år 2022.  
Översänds till kommunstyrelsen, med några mindre redaktionella 
ändringar. 
 
Eventuell justering av budget 2022 läggs in i efterhand och planen revideras 
ifall att Kommunfullmäktige ändrar något mål. 
Eventuella ändringar redovisas vid nästa nämnd. 
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Pom § 57 Dnr 2021/000056   POM 21/679 
 
Beslut om reglering av timavgift enligt prisindex för kommunal 
verksamhet 
 
Ärende 
Enligt kommunens taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken, § 4, 
kommunens taxa för offentlig kontroll av livsmedel, § 4, 
kommunens taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria läkemedel § 3 
samt kommunens taxa och avgifter inom plan- och bygglagen § 3, har plan- 
och miljönämnden möjlighet att för varje kalenderår höja den fastställda 
timavgiften med en procentsats som motsvarar förändringen i prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV).  
 
Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommunerna 
som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och 
priser och tas fram av Sveriges kommuner och regioner (SKR). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Pernilla Arvidsson. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att höja timavgifterna, enligt förändringen 
i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för oktober 2021: 
 
• För kommunens taxa för tillsyn över handel med vissa receptfria  
läkemedel till 776 kronor.  
• För kommunens taxa för offentlig kontroll livsmedel till 1198 kronor. 
• För kommunens taxa för extra offentlig kontroll livsmedel till 1016 kronor. 
• För kommunens taxa enligt PBL till 1004 kronor för handläggning av lov, 
anmälan m.m.  
  samt 1130 kronor för handläggning av detaljplaner 
 
Samt att inte genomföra någon reglering av timavgiften enligt miljöbalken 
som då kvarstår på 1048 kronor även för 2022. 
 
Timavgifterna gäller från och med 1 januari 2022. 
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Pom § 58 Dnr 2021/000058   POM 21/718 
 
Beslut att ingå avtal om operativ samverkan-Systemledning med 
RC-Nord  
 
Ärende 
Erfarenheterna från skogsbränderna 2014 och 2018 visade tydligt på 
behovet av att samarbeta i stora räddningstjänstkluster och att använda ett 
gemensamt enhetligt ledningssystem. Vidare är det i Sverige mycket stora 
variationer på de olika räddningstjänsternas nomenklatur, dvs titulaturer 
och utmärkning av olika ledningsfunktioner och fordon. Detta försvårar 
ytterligare samarbete och samverkan. Detta har lett till ett nytt lagkrav. 
 
Lagrådsremissens innebörd i stort: 
• En starkare statlig styrning av kommunernas förebyggande verksamhet 
och räddningstjänst genom ett nytt nationellt mål för den förebyggande 
verksamheten, tydligare handlingsprogram samt utökad föreskriftsrätt för 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). 
• En tydligare ledningsorganisation med krav på kommunerna att 
upprätthålla en övergripande ledning av räddningstjänsten samt en 
möjlighet att delegera uppgifter på ett mer flexibelt sätt.  
• Ett tydligare samarbete över kommungränserna då man larmar ut resurser 
utifrån ett förutbestämt scenario.  
• MSB blir tillsynsmyndighet som kontrollerar att lagen efterlevs. 
 
Under sommaren 2021 beslutade räddningstjänsten i Vännäs-Nordmaling 
att jobba med en inriktning på att gå med i RC-Nord för att under 2022 
finnas med i något större ledningssystem som ska motsvara kraven som 
MSB ställer. 
Alla räddningschefer i Västerbotten och Norrbotten har träffats och 
diskuterat ett vidare samarbete med RC-Nord. De har sedan 2015 använt sig 
av ett eget mindre ledningssystem med inre befäl som sitter tillsammans 
med SOS i Luleå. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Roger Westerberg. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att Vännäs räddningstjänst under första 
kvartalet år 2022 ingår avtal med RC-Nords systemledning enligt lagen 
(2003:778) lagen om skydd mot olyckor. 
 
Lagen träder i kraft januari 2022 och innebär: 
- Ett krav på kommunerna att upprätthålla en övergripande ledning av 
räddningstjänsten samt en möjlighet att delegera uppgifter på ett mer  
flexibelt sätt.  
- Ett tydligare samarbete över kommungränserna då man larmar ut resurser 
utifrån ett förutbestämt scenario.  
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Pom § 58 forts. 
 
- MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) blir 
tillsynsmyndighet som kontrollerar att lagen efterlevs. 
 
Den årliga kostnaden för att driva denna organisation är därmed inte klar 
men en preliminär kostnad är beräknad mellan 150-300 tkr/år. I budget för 
år 2022 finns inte denna kostnad med vilket medför en risk att 
räddningstjänsten inte kommer att kunna hålla sin budget år 2022. 
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Pom § 59 Dnr 2021/000055   POM 21/654 
 
Beslut om taxa för Räddningstjänstens externa tjänster 
 
Ärende 
Den idag gällande taxan för externa tjänster är otydlig och återfinns i 
samma tabell som taxa för tillsyn enligt LSO och LBE. Det är även sen långt 
tillbaka beslutat att den årligen ska räknas upp enligt kommunalt prisindex. 
(KPI). 
För att få en tydlighet och även en korrekt uppräkning enligt Prisindex för 
kommunal verksamhet, (PKV) varje år så har Räddningstjänsten nu tagit 
fram en renodlad taxetabell för externa tjänster 
Prisindex för kommunal verksamhet är avsett att användas för kommunerna 
som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och 
priser och tas fram av Sveriges kommuner och regioner. (SKR). 
 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Roger Westerberg. 
Ny taxa för externa tjänster, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att anta ny taxa för Räddningstjänstens 
externa tjänster som ej är att hänföra till räddningstjänst. 
Taxor som inte är tvingande för en större allmänhet utan endast berör en 
mindre andel, kan beslutas i den nämnd som ansvarar för tjänsten, i detta 
fall Plan- och miljönämnden. 
 
Plan- och miljönämnden får för varje kalenderår besluta om att höja den 
angivna priset i taxan, med en procentsats för det innevarande kalenderåret 
i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 
hemsida i oktober månad. 
 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2022. 
Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
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Pom § 60 Dnr 2021/000053   POM 21/653 
 
Beslut om ny taxa för tillståndshandläggning enligt LBE och LSO 
 
Ärende 
Syftet med att upprätta en ny taxa är att den nuvarande taxan är väldigt 
otydlig och stämmer inte överens med de verkliga kostnaderna i 
hanteringen av förekommande ärende. 
 
Den idag gällande taxan för tillståndshandläggning återfinns i samma 
dokument som taxa för så kallade främmande tjänster,(externa tjänster) 
vilket inte är optimalt. Det är även sen långt tillbaka beslutat att de årligen 
ska räknas upp enligt kommunalt prisindex. (KPI). 
Även gällande taxa för brandfarliga och explosiva varor bygger på en äldre 
modell av taxeberäkning, en uppräkningsmetod som inte bygger på SKR´s 
beräkningsunderlag. 
 
För att få en tydlig taxetabell för tillståndshandläggning och även få en 
korrekt uppräkning varje år så har Räddningstjänsten nu tagit fram en ny 
taxa. 
Avgiften för tillståndshandläggningen tas ut ned det belopp som motsvarar 
kommunens kostnader för åtgärder i samband med handläggningen. 
Kostnadsuttaget bygger på en fast grundavgift och en timkostnad som beror 
på tidsåtgången för det specifika ärendet 
 
Avgifterna är beräknad enligt SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) 
beräkningsunderlag ”stöd vid upprättande av taxor för både tillsynsärenden 
enligt LSO och tillsyns- och tillståndsärenden enligt LBE”. 
Fortsättningsvis kommer taxa för tillstånd och tillsyn att räknas upp enligt 
prisindex för kommunal verksamhet (PKV). 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2021-10-25, Roger Westerberg. 
Ny taxa för tillståndshandläggning, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att anta ny taxa 
för tillsyn och tillståndshandläggning enligt kap 5 §4 Lag (2003:778) om 
skydd mot olyckor samt enligt 27§ Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och 
explosiva varor. 
 
Enligt kap 5 §4 Lag (2003:778) om skydd mot olyckor får kommunen 
föreskriva att en avgift ska betalas för tillsynsbesök som föranletts av 
bestämmelserna i 2 kap 2§. 
Enligt 27§ Lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor får 
avgifter tas ut för tillståndsprövning, tillsyn, provtagning och undersökning 
av prov, godkännanden av föreståndare, godkännande av explosiv vara.  
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Pom § 60 forts. 
 
Avgiften för tillståndshandläggningen tas ut ned det belopp som motsvarar 
kommunens kostnader för åtgärder i samband med handläggningen. 
 
Avgifterna är beräknad enligt SKR:s (Sveriges Kommuner och Regioner) 
beräkningsunderlag ”stöd vid upprättande av taxor för både tillsynsärenden 
enligt LSO och tillsyns- och tillståndsärenden enligt LBE”. 
Kostnadsuttaget bygger på en fast grundavgift och en timkostnad som 
tas ut för tidsåtgången för det specifika ärendet. 
 
Grundavgift enligt LSO och LBE: 2048 kr  
Timkostnad: 1024 kr /timme  
 
Taxan börjar gälla 1 januari 2022. 
 
Plan- och miljönämnden får för varje kalenderår besluta om att höja den 
angivna timtaxan, med en procentsats för det innevarande kalenderåret i  
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKR:s 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober 
månad 2022. 
 
Taxa för tillståndshandläggning enligt LBO och LBE översänds till 
kommunfullmäktige för fastställande. 
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Pom § 61 Dnr 2021/000059   POM 21/708 
 
Beslut om strandskyddsdispens för hängbro 
 
Ärende 
Vännäs kommun, Kommunledningskontoret har ansökt om 
strandskyddsdispens för att anlägga en hängbro över Tvärån mellan Vännäs 
fritidsområde och den Gothnellska halvön för att öka allmänhetens tillgång 
till halvön.  
Sökanden anser att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 
Den Gothnellska halvön finns utpekad i Vännäs kommuns fördjupade 
översiktsplan som utvecklingsområde för natur och friluftsliv i kommunen 
och bron behövs för att allmänheten ska kunna nå halvön. 
 
Området är värdefullt för friluftslivet och anläggandet av bron bedöms vara 
positivt för att utveckla dessa värden. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Malin Holmlund. 
Tomtplatskarta, bilaga. 
Översiktskarta, bilaga. 
Situationsplan tillhörande ansökan, bilaga. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att bevilja strandskyddsdispens för en 
hängbro över Tvärån vid Gothnellska halvön.  
Den yta som får tas i anspråk som tomtplats har rödmarkerats på bifogad 
karta. 
 
Beslutet fattas med stöd av 7 kap. 18 c § pkt 5 miljöbalken (1998:808). enligt 
följande särskilda skäl: 
Dispensen avser ett område som behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.  
 
Beslutet upphör att gälla om den åtgärd som dispensen avser inte har 
påbörjats inom två år eller har avslutats inom fem år från beslutsdagen. 
 
UPPLYSNINGAR 
Överprövning och överklagande 
Detta beslut skickas till Länsstyrelsen i Västerbotten för granskning. 
Länsstyrelsen har tre veckor på sig att granska beslutet och avgör sedan i sin 
överprövning om beslutet ska godkännas, ändras eller upphävas. Du bör 
därför avvakta Länsstyrelsens beslut innan några åtgärder vidtas. 
 
Andra sakägare som har rätt att överklaga beslutet kan finnas, till exempel 
intresseorganisationer inom friluftsliv, miljö och natur. 
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Pom § 61 forts. 
 
Avgift 
Avgift för denna ansökan är 6288 kr. Faktura skickas separat. Avgiften följer 
miljöbalkstaxan fastställd av kommunfullmäktige.  
 
Överklagan 
Om du inte är nöjd med beslutet kan du överklaga det. Se bifogad 
information om hur du går tillväga. 
 
 

https://sign.visma.net/sv/document-check/38ef42a2-864e-41d8-92e1-c3014a7df7ac

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet

www.vismasign.com



 
Plan- och miljönämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sida 

17(19) 

2021-11-08 

 
 

 

  

 

 

Justering (sign) Utdragsbestyrkande 

 

Pom § 62 Dnr 2021/000060   POM 21/741 
 
Planbesked för ändring av detaljplaner i Vännäsby 
 
Ärende 
År 2019 antogs en ändring av detaljplaner inom Vännäs tätort efter uppdrag 
från Plan- och miljönämnden om behöv av översyn av äldre detaljplaner 
avseende utökade byggrätter på småhustomter och inredandet av 
vindslägenheter.  
Denna tjänsteskrivelse avser etapp 2 i detta uppdrag, dvs att samma ändring 
appliceras på detaljplaner inom Vännäsby tätort vilket var avsikten redan år 
2014 när ärendet lyftes på plan- och miljönämndens sammanträde. 
 
Syftet med planändringen är att åstadkomma en enhetlig reglering för 
bostäder inom Vännäs och Vännäsby tätort. Syftet är att reglera byggrätt, 
upphäva förbud mot vindsinredning, indelning av antal bostadslägenheter 
och förbud mot att inreda gårdsbyggnad. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Carola Nordlöf 
Tidigare taget beslut i plan- och miljönämnden, 2014-12-09, POM 14/873 
§112 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att planbesked för ändring av detaljplaner 
i Vännäsby ges. Plan och miljönämnden ger kommunens samhällsplanerare 
i uppdrag att påbörja och handlägga ändring av detaljplaner inom Vännäsby 
tätort med liknande förutsättningar som vid planarbetet för Ändring av 
detaljplaner inom Vännäs tätort utfördes 2019. 
 
Samtliga av de berörda detaljplanerna ska ha en utgången genomförandetid 
samt vara sedan tidigare planlagda för bostäder. Ändring avser enbart 
reglering av byggrätt, upphävande av förbud mot vindsinredning, indelning 
av bostadslägenheter och upphävande av förbud mot att inreda 
gårdsbyggnad. 
 
Detaljplanen handläggs genom utökat förfarande och ska kungöras innan 
samråd och innan granskning i ortstidning. 
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Pom § 63 Dnr 2021/000041   POM 21/226 
 
Upphävande av kommunala policybeslut baserade på äldre plan- 
och bygglagstiftning 
 
Ärende 
Tidigare var det vanligt att kommuner tog egna kommunala policybeslut för 
att få en enhetligare bedömning i bland annat bygglovsärenden. Det har 
däremot visat sig att en del av dessa beslut går i strid med gällande 
lagstiftning men även att de grundar sig på äldre plan- och bygglag (ÄPBL), 
byggnadsstadgan osv vilka inte är gällande lagstiftning idag. Även Vännäs 
kommun har denna typ av beslut i sin ärendehantering. 
 
I maj 2011 antogs dagens gällande plan- och bygglag (SFS 2010:900). 
Lagstiftningen hade då gjorts om i grunden och därmed även betydelser, 
definitioner, möjlighet till att lämna avvikelser, kravställan på bygg- och 
anmälningsärenden mm. 
Eftersom ÄPBL, byggnadsstadgan m.fl. inte längre är applicerbara på 
inkomna ärenden bör även de policybeslut som är fattade på denna lag inte 
vara gällande kommunala dokument.  
 
Plan- och byggenheten anser att kommunen i stället ska ta fram interna 
kommunala riktlinjer för de delar av gällande lagstiftning som är otydliga 
avseende lämplighetsprövningar mm så att alla tjänstemän gör samma 
bedömning i samma typ av ärenden där det saknas tillräcklig vägledning i 
lagstiftning, föreskrifter, domar osv. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Carola Nordlöf. 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att upphäva samtliga kommunala 
policybeslut, där plan- och miljönämnden är beslutsfattare, som är antagna 
med stöd av plan- och bygglagstiftning som var gällande före 2 maj 2011. 
Upphävandet ska gälla omgående. 
 
Om en kommun tar ett beslut som stödjer sig på ett policybeslut som inte 
har stöd i gällande lagstiftning så är detta beslut i praktiken verkningslöst 
vid en överklagan.  
För att undvika ovan konflikt samt att säkerställa lagenliga beslut bör 
samtliga av dessa policybeslut upphävas alternativt beslutas att inte längre 
vara gällande. 
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Pom § 64 Dnr 2021/000061   POM 21/713 
 
TRÄNAREN 8 - Beslut om delegation till nämndsordförande 
gällande bygglov för nybyggnad av flerbostadshus  
 
Ärende 
Vännäs Fastigheter AB har lämnat in en ansökan om bygglov för nybyggnad 
av två flerbostadshus och tillhörande miljöhus samt 
carport/förrådsbyggnader. 
Ärendet inkom till plan- och miljönämnden 2021-10-18 och en fullständig 
prövning av åtgärden har inte hunnits med innan kallelsens utskick till 
Plan- och miljönämndens sammanträde. 
 
För att undvika eventuella fördröjningar i ärendet eller att lagstiftad 
handläggningstid inte kan hållas bör ordförande ges delegation att för 
nämndens räkning fatta beslut i frågan om sökt bygglov. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, Maria Funck 
Bygglovsritningar, bilaga 
(situationsplan, planritningar, fasadritningar och sektionsritningar) 
 
Plan- och miljönämndens beslut 
Plan- och miljönämnden beslutar att ge delegation till nämndsordförande 
att besluta om bygglov i ärende TRÄNAREN 8, bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus, när fullständig prövning skett mot gällande detaljplan och 
lagstiftning samt då berörda fastighetsägare samt sakägare beretts tillfälle 
att yttra sig. 
 
Beslut om delegering ges för att undvika eventuella fördröjningar i ärendet 
eller att lagstiftad handläggningstid inte kan hållas. 
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