Falkenbergs kommun
Kommunstyrelsen 2018-09-11

§ 272
Medborgarförslag - Slopa avgiften för tillstånd till
enskilt avlopp, KS 2017/493
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Avslå medborgarförslaget eftersom miljö- och hälsoskyddsnämnden tar
ut avgift för lagstadgad tillsynsverksamhet i enlighet med
självkostnadsprincipen.
Beskrivning av ärendet
Sara Ljungström har inkommit med ett medborgarförslag om att avgiften för
tillstånd av hushållsavlopp och avlopp som ägs av ideella föreningar ska
slopas. Förslagsställaren anser att avgiften slår mot personer med enskilda
avlopp och leder till att landsbygden utarmas.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har beretts möjlighet att yttra sig över
medborgarförslaget. Nämnden förmedlar att Falkenbergs kommun tillämpar
självkostnadsprincipen vid avgiftsbeläggning, samt att nämnden har till
uppgift att bedriva tillsyn med stöd av miljöbalken. Principen i miljöbalken
är att den som orsakar en förorening ska finansiera åtgärder som följer av en
uppkommen situation. Vidare innebär det att den som kan påverka miljön,
exempelvis genom att ha enskilda avlopp, får stå för de kostnader som
uppkommer för att begränsa miljöpåverkan till rimliga nivåer, göra
undersökningar som behövs, samt bedriva tillsyn.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden hänvisar även i sitt yttrande över
medborgarförslaget till åtgärdsprogram från Vattenmyndigheten för
Västerhavet, i vilket det påtalas att kommunen ska prioritera tillsyn av
enskilda avlopp för att miljökvalitetsnormen för vatten ska kunna följas.
Motivering av beslut
Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar att miljö- och
hälsoskyddsnämnden bedriver lagstadgad tillsynsverksamhet, vilket är
förenat med kostnader. Då kommunen ges rätt att ta ut avgifter för
exempelvis tillsyn utifrån självkostnadsprincipen, det vill säga att intäkterna
från avgifterna finansierar kostnaderna, föreslår
kommunstyrelseförvaltningen att medborgarförslaget bör avslås.
Ekonomi
Miljö- och hälsoskyddsnämnden tillämpar självkostnadsprincipen, det vill
säga att tillsynsavgiftens storlek grundas i de kostnader nämnden har för
personal, lokaler, material och transporter med mera. Att istället finansiera
kostnaderna för tillsyn helt med kommunala skattemedel kommer innebära
ökade kostnader på 2 400 tkr utifrån 2017 års räkning.
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