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§ 318
Översyn av taxor inom miljöbalkens område, bilaga B.
KS 2014-390

KS KF

Beslut
Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen tillstyrka kommunfullmäktige besluta
1 Anta ändringar i taxa inom miljöbalkens område, bilaga B i enlighet med miljö- och
hälsoskyddsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut, 2014-10-08, § 74
Sammanfattning av ärendet
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har vid granskning av taxorna gällande miljöbalkens
område kommit fram till att göra justeringar på tre punkter för att taxan bättre ska
överensstämma med det behov av tillsyn som finns på olika områden.
I två av fallen handlar det om att minska antalet timmar tillsyn per år. Detta gäller för
verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre än 50 meter, där
tillsynen minska från fyra till två timmar per år. I det andra fallet handlar det om
anläggningar för biologisk behandling av annat avfall än farligt avfall om den tillförda
mängden avfall är större än 500 ton per kalenderår. Tillståndsplikt enligt denna
beskrivning gäller inte 1. Park- och trädgårdsavfall 2. Om verksamheten är tillståndspliktig
enligt 90.150 eller 90.240 och om det är verksamhet mellan 50 000-100 000 ton. I dessa
fall minskar den årliga tillsynsavgiften från 70 till 50 timmar.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår även att tillsyn av vattenförsörjning införs i taxan
då denna tillsyn sker regelbundet. Taxaförslaget är att vattenverk för mer än 5 000
personer, eller som producerar mer än 500 kubikmeter vatten per dygn införs en taxa på 5
tillsynstimmar per år. I det fall vattenverk för högst 5 000 personer, eller som producerar
upp till 500 kubikmeter vatten per dygn förslås att timtaxa införs.
Ekonomi
Förslaget ska inte påverka kommunens ekonomi då miljö- och hälsoskyddsnämnden gör
bedömningen att det totala avgiftsuttaget förväntas bli oförändrat genom att tid läggs på
andra tillsynsobjekt.
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Forts. § 318
Övervägande
Kommunstyrelseförvaltningen har inget övrigt att erinra.
Vid protokollet
Jenny Antonsson
Protokollet justerat 2014-10-29 och anslaget 2014-10-30.
Utdragsbestyrkande
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