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Bygg- och miljönämnden

Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet
inom miljöbalkens tillsynsområde
Förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar föreslå att kommunfullmäktige
beslutar om en ny taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet
inom miljöbalkens område.
Samtidigt upphävs nu gällande taxa för bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken antagen av fullmäktige i beslut 201906-17, § 153.
Den nya taxan träder i kraft 2020-01-01.

Sammanfattning av ärendet
Nuvarande taxa enligt miljöbalken är antagen 2019-06-17, § 153.
Den enda ändringen som gjordes då var att timavgiften justerades.
Innan den ändringen har inte taxan redigerats sedan 2016.
SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) har tagit fram nya mallar
för taxebestämmelser och bilagor för miljöbalkens område. Bygg &
Miljö har tagit fram ett förslag till ny taxa enligt SKLs modell, med
några justeringar. SKLs modell bygger t ex på årsavgifter för
tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter. Hörby kommun har
inte årsavgifter för anmälningspliktiga verksamheter utan fasta
besöksavgifter.
Den nya taxan bygger på fyra olika tillsynsbehov; Högt, Normalt,
Lågt och Sporadiskt och med fasta tillsynstimmar för de tre
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förstnämnda. Den nuvarande taxan innehåller flera olika
tillsynsbehov och timmar för olika branscher och områden. Tillsynen
på t ex en anmälningspliktig verksamhet inom miljöskyddsområdet
skiljer sig dock inte väsentligt åt även om det är olika branscher. Ett
system med samma antal timmar och istället beroende på
tillsynsbehovet blir mer rättvist.
Jämfört med nuvarande taxan kommer en del verksamheter få en
högre avgift och vissa en lägre avgift. Det finns möjlighet att sätta
ned avgiften enligt § 27 i taxebestämmelserna, om en verksamhet är
av mindre omfattning och tiden för tillsynen därför blir mindre.
Förvaltningens förslag till beslut
Bygg- och miljönämnden beslutar godkänna framtagen taxa för
miljöbalken och skickar vidare till kommunfullmäktige för
antagande.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse 2019-10-0
Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken,
Taxebestämmelser
Taxebilaga 1
Taxebilaga 2
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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