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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 1

Dnr 2/17 - 200

DELGIVNINGAR MBN 2017-01-26
Miljö- och byggnämndens beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
_____
Sammanfattning av ärendet
 Länsstyrelsen
Beslut - Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken ang husbehovstäkt inom del av
fastigheterna Stockberg 4:1, Tällberg i Älvsbyns kommun
Lst dnr 525-13229-16 (920/16 MTN)
Beslut - Överklagande av miljö- och byggnämndens delegationsbeslut 201501-22 om dispens avseende hämtning av brännbart avfall, fastigheten
Nystrand 1:86 Lst dnr 505-2765-2015 (1/15 REN)
 Bergsstaten
Beslut - Boliden Mineral ABs ansökan om bearbetningskoncession för
området Laver K nr 1 i Älvsbyns kommun, BS dnr 22-1179-2014
Förslag till beslut
Ta del av redovisade delgivningar.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 2

Dnr 3/17 - 200

DELEGATIONSRAPPORT MBN 2017-01-26
Miljö- och byggnämndens beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggkontoret redovisar delegationsbeslut för perioden 22 november 2016 t o m 2 januari 2017, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Ta del av och godkänna redovisad delegationsrapport.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(16)

PROTOKOLL
2017-01-26

4(16)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 3

Dnr 9/17 - 106

REMISS - FÖRSLAG TILL VATTENSKYDDSOMRÅDE OCH
TILLHÖRANDE SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR SVENSBYFJÄRDEN OCH PITEÄLVEN
0003/2017 ADM

Miljö- och byggnämndens beslut
Avge yttrande till Piteå kommun enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Piteå kommun håller på att ta fram vattenskyddsområde med föreskrifter för
Svensbyfjärden och Piteälven som ligger inom 12 timmars tillrinningstid till
kommunens huvudvattentäkt.
Beslutsunderlag
Remissunderlag från Piteå kommuns webbplats:
https://www.pitea.se/vattenskydd
Beredningens förslag till beslut
Avge yttrande till Piteå kommun enligt bilaga.
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar yttrandet.
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Beslutet skickas till
Piteå Kommun, Box 555, 943 28 Öjebyn

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2017-01-26

5(16)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 4

Dnr 8/17 - 264

ALTERBÄCK 1:4 - SAMRÅD INFÖR AVSTYCKNING AV FYRA
FRITIDSHUSTOMTER
0053/2017 264

Miljö- och byggnämndens beslut
Området ska detaljplaneläggas innan avstyckningar genomförs. Detaljplanen bekostas av exploatören.
_____
Sammanfattning av ärendet
En begäran om avstyckning av fyra fritidshustomter från fastigheten
Alterbäck 1:4 har skickats in till lantmäteriet. De har i sin tur begärt samråd
med miljö- och byggnämnden angående åtgärdens lämplighet avseende plan
och strandskydd.
För två av fritidshusen finns bygglov, från 1968 respektive 1975. I det tidigare
bygglovet har frågan om strandskyddsdispens inte hanterats och i det senare
fallet har länsstyrelsen avstyrkt dispens från dåvarande strandskyddslagstiftning (16 § naturvårdslagen).
Aktuella byggnader ligger inom ett avstånd om 20 – 30 meter från Avaträsk.
Enligt Älvsbyns kommuns översiktsplan ligger önskade avstyckningar inom
LIS-området Avaträsk. Översiktsplanen är något tvetydig om vad som är
lämpligt i området. Dels framgår att ytterligare bebyggelse som etableras ska
vara samlad i grupper i anslutning till eller som förtätning av befintlig bebyggelse, dels att området endast är tänkt för turistverksamhet och att privat
fritidshusbebyggelse inte bör tillåtas.
Generellt ska områden för bebyggelse detaljplaneläggas och en kantzon om
minst 50 meter ska lämnas orörd vid fastighetsbildning.
Miljö- och byggkontorets bedömning
Av vad som framgått ovan bör detaljplaneläggning ske innan avstyckningarna
genomförs.
Beslutsunderlag
Begäran om samråd med kartutdrag från lantmäteriet.
Beredningens förslag till beslut
Ärendet inkom efter beredningen.
Miljö- och byggnämnden
Byggnadsinspektör Annika Lindström redogör för ärendet.
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts

PROTOKOLL
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 4

Dnr 8/17 – 264 forts

ALTERBÄCK 1:4 - SAMRÅD INFÖR AVSTYCKNING AV FYRA
FRITIDSHUSTOMTER
Ordföranden föreslår att området detaljplaneläggs innan avstyckningar
genomförs, vilket nämnden bifaller. Detaljplanen bekostas av exploatören.
_____
Beslutet skickas till
Lantmäteriet, Att. Markus Vasara-Hammare, Box 847, 971 26 Luleå

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 5

Dnr 1/17 - 400

TILLSYNS- OCH KONTROLLPLAN 2017 FÖR MILJÖBALKEN
M.FL LAGAR
0020/2017 ADM

Miljö- och byggnämndens beslut
Fastställa tillsynsplan för 2017 inom miljöbalkens, strålskyddslagens, tobakslagens, lagens om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel och alkohollagens område enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Varje tillsynsmyndighet ska enligt de olika lagarna ha en plan för tillsyn och
kontroll över de områden som myndigheten ansvarar för. Miljö- och byggkontoret har därför upprättat ett förslag till tillsynsplan för 2017 inom miljöbalkens, strålskyddslagens, tobakslagens, lagens om detaljhandel med vissa
receptfria läkemedel och alkohollagens område enligt bilaga.
Beredningens förslag till beslut
Fastställa tillsynsplan för 2017 inom miljöbalkens, strålskyddslagens, tobakslagens, lagens om detaljhandel med vissa receptfria läkemedel och alkohollagens område enligt bilaga.
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar planen. Redaktionella ändringar
kommer att ske.
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____
Beslutet skickas till
Miljö- och byggkontoret

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 6

Dnr 7/17 - 408

VISTHEDEN 1:40, VISTHEDEN 1:113 - FÖRELÄGGANDE OM ATT
STÄDA UPP FASTIGHETEN
0343/2016 MTN

Miljö- och byggnämndens beslut
Förelägga xxxxxxxxxxxxxx (xxxxxx-xxxx) att senast 30 juni 2017 ta bort allt
byggnadsmaterial och eventuellt övrigt material som ligger på fastigheten
Vistheden 1:113. Föreläggandet förenas med ett vite om 10 000 kronor om
åtgärden inte är utförd inom utsatt tid.
_____
Sammanfattning av ärendet
Ett klagomål inkom till miljö- och byggkontoret 2016-04-27. Klaganden
uppgav att boende på Köpmangatan xx i Vistträsk hade kört ut skräp på
grannfastigheten Vistheden 1:113 som tillhör kommunen.
Miljöinspektörerna Amanda Johansson och Erika Groth åkte ut på inspektion den 29 april, och talade med xxxxxxx, boende på Köpmangatan xx. Vi
kunde konstatera att det låg en hög med byggnadsmaterial på kommunens
tomt, Vistheden 1:113, och xxxxxxx erkände att högen med byggnadsmaterial
kom från hans fastighet. Han förelades att städa av tomten senast 30 juni
2016. Vid en uppföljande inspektion 2016-07-26 konstaterades att ungefär
hälften av bråtet låg kvar på Vistheden 1:113.
Miljö- och byggkontorets bedömning
När man har börjat lägga avfall på en plats finns det en risk att fler börjar
dumpa sitt skräp där. En öde tomt kan också bli en farlig lekplats för barn
om det ligger vassa och stickande föremål där.
Enligt 2 kapitlet 3 § miljöbalken ska var och en som vidtar en åtgärd se till att
olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
I 15 kap. 30 § miljöbalken står det att ”Ingen får skräpa ned utomhus på en
plats som allmänheten har tillträde eller insyn till.”
Enligt 26 kap 9 § miljöbalken får en tillsynsmyndighet besluta om förelägganden eller förbud om det behövs för att miljöbalken och dess föreskrifter
ska följas. Enligt 14 § i samma kapitel kan förelägganden förenas med vite.
Beslutsunderlag
2016-04-27 Inkommet klagomål
2016-04-29 Tjänsteanteckning med bilder
2016-04-29 Beslut om föreläggande
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

forts
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 6

Dnr 7/17 – 408 forts

VISTHEDEN 1:40, VISTHEDEN 1:113 - FÖRELÄGGANDE OM ATT
STÄDA UPP FASTIGHETEN
Beredningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar förelägga xxxxxxxxxxxxxxxxx att senast 30
juni 2017 ta bort allt byggnadsmaterial och eventuellt övrigt material som
ligger på fastigheten Vistheden 1:113. Föreläggandet förenas med ett vite om
10 000 kronor.
Lagrum:
2 kap 3 § miljöbalken
15 kap. 30 § miljöbalken
26 kap 9 och 14 §§ miljöbalken
1-3 §§ lag (1985:206) om viten
Miljö- och byggnämnden
Miljöinspektör Amanda Johansson föredrar ärendet.
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget samt att vitesbeloppet uppgår
till 10 000 kronor. Nämnden bifaller förslagen.
_____
Beslutet skickas till
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hur man överklagar
Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå.
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag
då Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i
beslutet som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill
åberopa till stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 7

Dnr 87/16 - 408

ÄLVSBYN 24:8 - FÖRELÄGGANDE OM MELLANLAGRING AV
AVFALL
0703/2016 MTN

Miljö- och byggnämndens beslut
Förelägga IL Recycling Service AB (org nr 556 023-0194) att från och med
2017-10-31 mellanlagra avfall som kan innehålla matrester och avfall som kan
spridas med vinden, inomhus under tak på ett sätt som innebär att avfallet är
skyddat från nederbörd, vind och skadedjur. Föreläggandet förenas med ett
vite om 300 000 kronor att betalas om åtgärden inte är utförd innan utsatt
datum.
_____
Sammanfattning av ärendet
Det har under en längre tid förekommit problem med att avfallshanteringen
på IL Recyclings avfallsanläggning i Älvsbyn sprider soplukt till närliggande
fastigheter och drar till sig djur, bland annat fåglar och flugor. Klagomål har
även kommit in på nedskräpning. Otillräckligt rengjort avfall som innehåller
matrester förvaras utomhus i stora högar på anläggningen. Företaget har
redan vidtagit åtgärder för att minska risken för dålig lukt men miljö- och
byggnämnden bedömer att de vidtagna åtgärderna inte är tillräckliga för att
lösa alla problemen, och att avfallet behöver förvaras inomhus där det kan
förvaras torrt, där det inte kan spridas med vinden och där djur inte kan
komma åt det.
Beslutsunderlag
Inspektionsprotokoll från miljöskyddsinspektionerna utförda 2014-06-19,
2015-09-24 och 2016-08-23.
Skriftligt klagomål från xxxxxxxxxxx på xxxxxxxxxxxx på nedskräpning,
inkom 2014-06-27.
Skriftligt klagomål från annat företag på Altuna industriområde på flugor
och soplukt, inkom 2016-06-30.
Yttrande från IL Recycling, inkom 2016-10-19.
Yttrande från xxxxxxxxxxxx på xxxxxxxxxxxx, inkom 2016-11-07.
Ärendet
Klagomål från en grannverksamhet (xxxxxxxxxxxx) på att avfallshanteringen
på fastigheten Älvsbyn 24:8 orsakade nedskräpning kom in till miljö- och
byggkontoret sommaren 2014. Klagomålet registrerades men följdes då inte
upp.
Vid inspektionerna som utfördes 2014-06-19 och 2015-09-24 noterades att
brännbart avfall som blandades med vattenpölar som ansamlats på en ojämn
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 7

Dnr 87/16 – 408 forts

ÄLVSBYN 24:8 - FÖRELÄGGANDE OM MELLANLAGRING AV
AVFALL
asfaltsyta orsakade stark soplukt. Vid inspektionen som utfördes 2015-09-24
noterades även att avfallshanteringen på anläggningen drar till sig mycket
fåglar.
Klagomål från ett annat företag på Altuna industriområde om att avfallshanteringen på fastigheten Älvsbyn 24:8 sprider stark soplukt och drar till sig
mycket flugor som sprider sig i området, kom in till miljö- och byggkontoret i
juni 2016.
Vid den ordinarie inspektionen av verksamheten, som utfördes 2016-08-23,
noterades att brännbart avfall och förpackningar som innehåller matrester
förvaras utomhus i stora högar. IL Recycling höll vid inspektionen på att
åtgärda asfalten för att förhindra att vattenpölar ansamlas som, när de blandas
med avfallet, orsakar mycket stark soplukt. IL Recycling höll även på att
bygga fler betongfack för förvaring av avfallet utomhus på en större yta än
tidigare.
IL Recycling Service AB informerades skriftligen 2016-09-28 om att det
kommit in klagomål på verksamheten med avseende på dålig lukt och skadedjur och att miljö- och byggnämnden med anledning av både klagomålen och
noteringar från inspektioner planerade att förelägga företaget att förvara avfall
som kan innehålla matrester inomhus. Daniel Lundgren på IL Recycling
svarade 2016-10-19 att företaget genom de åtgärder de vidtagit under 2016
har löst problemen. De har flyttat mellanlagringen av containers, vilket
minskar antalet transporter. De har fördubblat den hårdgjorda ytan och byggt
ett nytt och längre staket mot Bensinmuseet, vilket minskar nedskräpningen
och underlättar renhållningen av ytan. De har åtgärdat den ojämna asfalten
för att förhindra att vattenpölar ansamlas på produktionsytan och de har
beställt fågelskrämmor som monteras under hösten 2016 samt att det brännbara avfallet numera förvaras under kortare tid.
IL Recyclings yttrande har kommunicerats till de klagande. Ett yttrande kom
med anledning av detta in 2016-11-07 från xxxxxxxxxxxx på xxxxxxxxxxxx. I
yttrandet framfördes att skräp flyger både över och under staketet där tätning
mellan staketet och marken saknas och att han förde fram åsikten att ökade
krav bör ställas på IL Recycling att plocka skräp under den snöfria perioden.
xxxxxxxxxxxxx nya yttrande har kommunicerats till IL Recycling Service AB.
Inga ytterligare yttranden har kommit in.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 7

Dnr 87/16 – 408 forts

ÄLVSBYN 24:8 - FÖRELÄGGANDE OM MELLANLAGRING AV
AVFALL
Motivering av beslut
Verksamhetsutövaren har vidtagit åtgärder för att förhindra att vattenpölar
ansamlas i närheten av där avfall lagras och bygger fler betongfack utomhus
för avfallsförvaring. Det är bra att asfalten åtgärdas för att förhindra att vatten
ansamlas, men de vidtagna åtgärderna räcker inte för att lösa det grundläggande problemet att avfall som innehåller matrester förvaras utomhus utan
tillräckligt skydd mot vind, nederbörd och skadedjur. Betongfack omsluter
avfallshögarna på tre sidor för att hålla högarna separerade från varandra.
Betongfack ger visst vindskydd men skyddar inte mot nederbörd och hindrar
inte heller skadedjur från att komma åt avfallet. Betongfack och staket
begränsar, men förhindrar inte spridning av avfall med vinden. Nederbörd
kan orsaka att fukt och vatten ansamlas i ex. förpackningar innehållande
matrester som förvaras på hög utomhus vilket kan orsaka dålig lukt. Dålig
lukt kan utgöra en olägenhet i sig och lukten drar även till sig skadedjur.
När djur dras till avfall som innehåller matrester för att äta sprider de även
avfallet vilket är en bidragande orsak till problem med nedskräpning. Företaget har beställt fågelskrämmor. Fågelskrämmor kan vara en bra lösning för
att skrämma bort fåglar från anläggningen på kort sikt, men har sämre effekt
på lång sikt eftersom fåglar med tiden vänjer sig vid fågelskrämmor och då
inte längre skräms bort av dem.
Enligt 2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808) ska alla som bedriver en verksamhet
iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för
att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. Dessa försiktighetsmått skall
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Enligt 9 kap. 9 § miljöbalken och 34 § förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd ska ägare eller nyttjanderättshavare till bostäder,
byggnader, lokaler och anläggningar vidta de åtgärder som skäligen kan krävas
för att hindra uppkomsten av eller undanröja olägenheter för människors
hälsa och hålla egendomen fri från ohyra. Åtgärder skall vidtas mot skadedjur
som kan orsaka olägenhet för människors hälsa.
Enligt 15 kap. 26 § miljöbalken är det förbjudet att skräpa ner utomhus på en
plats som allmänheten har tillträde till eller insyn till. Det är därför nödvändigt att verksamhetsutövare på avfallsanläggningar vidtar tillräckliga åtgärder
för att se till att avfall som förvaras på anläggningen inte sprids utanför anläggningen.
Forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 7

Dnr 87/16 – 408 forts

ÄLVSBYN 24:8 - FÖRELÄGGANDE OM MELLANLAGRING AV
AVFALL
Rimlighetsavvägning
Kravet att avfall innehållande matrester ska förvaras inomhus innebär att
verksamhetsutövaren kommer att behöva bygga en eller flera byggnader för
detta ändamål vilket medför en kostnad för verksamhetsutövaren. Byggnaden
behöver ha väggar och tak som är tillräckligt täta för att skydda mot nederbörd och skadedjur. En sådan byggnad skulle inte behöva ta upp mer plats på
anläggningen än de planerade betongfacken utomhus där denna typ av avfall
är tänkt att förvaras. Åtgärden borde därför gå att vidta utan att anläggningen
behöver utökas i storlek.
Miljö- och byggnämnden bedömer att detta är ett rimligt krav för att förhindra olägenheter i form av dålig lukt och skadedjur samt minska risken för
nedskräpning och förelägger därför med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken verksamhetsutövaren att förvara avfall som innehåller eller kan innehålla matrester eller kan spridas med vinden, inomhus där det är nederbördsskyddat, vindskyddat och skadedjurssäkert. Föreläggandet förenas med ett vite enligt lagen
om viten och 26 kap. 14 § miljöbalken.
Beredningens förslag till beslut
Miljö- och byggnämnden beslutar, vid vite av [infoga summa] kronor, att
förelägga IL Recycling Service AB att från och med 2017-10-31 mellanlagra
avfall som kan innehålla matrester och avfall som kan spridas med vinden
inomhus under tak på ett sätt som innebär att avfallet är skyddat från nederbörd, vind och skadedjur.
Beslutet fattas med stöd av
2 kap. 3 § miljöbalken (1998:808)
9 kap. 9 § miljöbalken (1998:808)
15 kap. 26 § miljöbalken (1998:808)
26 kap. 9 och 14 §§ miljöbalken (1998:808)
34 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
1-3 §§ lag (1985:206) om viten
Miljö- och byggnämnden
Miljöinspektör Erika Groth redogör för ärendet.
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller. Efter
diskussion fastställs vitesbeloppet till 300 000 kronor.
_____
forts
Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 7

Dnr 87/16 – 408 forts

ÄLVSBYN 24:8 - FÖRELÄGGANDE OM MELLANLAGRING AV
AVFALL
Beslutet skickas till
IL Recycling Service AB, Betonggatan 4, 942 36 Älvsbyn
Bilaga: Delgivningskvitto

Hur man överklagar
Den som vill överklaga miljö- och byggnämndens beslut ska skriva till Länsstyrelsen i Luleå.
Skrivelsen ska lämnas till Miljö- och byggnämnden, 942 85 Älvsbyn.
Överklagandet ska ha kommit in till miljö- och byggnämnden inom tre veckor från den dag då
Ni fick del av beslutet. Skrivelsen ska ange det beslut som överklagas och den ändring i beslutet
som Ni begär. Ni ska också ange varför beslutet är oriktigt och de bevis som Ni vill åberopa till
stöd för Er talan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

PROTOKOLL
2017-01-26
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 8

Dnr 5/17 - 409

VERKSAMHETSRAPPORT FÖR PERIODEN 2016-11-22 TILL
2017-01-02
Miljö- och byggnämndens beslut
Lägga redovisningen med godkännande till handlingarna.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggkontoret redovisar verksamhet för perioden 22 november
2016 t o m 2 januari 2017, enligt bilaga.
Förslag till beslut
Med godkännande lägga redovisningen till handlingarna.
Miljö- och byggnämnden
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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PROTOKOLL
2017-01-26

16(16)

MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN

MBN § 9

Dnr 4/17 - 460

KONTROLLPLAN FÖR LIVSMEDELSOMRÅDET 2017
Miljö- och byggnämndens beslut
Anta plan för kontroll av livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter
för 2017, enligt bilaga.
_____
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och byggkontoret har tagit fram ett förslag till kontrollplan för kontroll
av livsmedel, dricksvatten och animaliska biprodukter enligt bilaga.
Förslag till beslut
Anta den bilagda planen för kontroll av livsmedel, dricksvatten och animaliska
biprodukter för 2017.
Miljö- och byggnämnden
Miljö- och byggchef Ingrid Karlsson redovisar kontrollplanen.
Ordföranden föreslår att besluta enligt förslaget, vilket nämnden bifaller.
_____

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

