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Miljöskyddsnämnden

Revidering av taxa för tillsyn inom miljöbalkens område
(MR 2018-0631)
Ärendebeskrivning
Miljöprövningsförordningen (SFS (2013:251) ändrades 2017-02-02 för att anpassas till EU:s
industriutsläppsdirektiv (IED). Sveriges kommuner och landsting (SKL) har tagit fram ett
underlag för de förändringar som behöver göras i kommunernas taxor.

Beredning
Miljöskyddskontoret har arbetat in förändringarna i taxan och tagit ställning till SKL:s förslag
till avgiftsklasser.
Förslaget till ändrad taxa innebär ingen förändring av timavgiften utan den föreslås ligga kvar
på samma nivå som tidigare (ursprungligen från 2015), 950 kr/timma.
Nedan beskrivs översiktligt vilka förändringar som gjorts:
Inledande bestämmelser
Denna text har strukturerats om och fått ett något mer lättillgängligt språk. Det som skiljer sig
jämfört med tidigare antagen taxa är i sak följande:
-

-

Tillsyn som utförs på kvällar efter klockan 19 och på helger föreslås att
dubbel timtaxa ska gälla för att täcka övertidskostnaderna för förvaltningens
personal.
Vi har tagit bort erfarenhetsbedömningen. Tillämpningen av denna har bedömts ta
mer tid i anspråk än vad det ger i fördelar för verksamheten. SKL kommer även med
en ny modell för taxa senare under 2018 och i förhållande till vad som aviserats om
denna så kommer erfarenhetsbedömningarna att försvinna för enskilda
verksamheter.
Vi inför en skrivning om att tillsyn som beror på att verksamheten har bristande
egenkontroll inte ingår i den fasta tillsynsavgiften. Här kommer vi istället att
timdebitera för tillsynen.
Ändrat index för uppräkning av taxa enligt SKL:s vägledning.

Struktur
Vi har ändrat ordningen på bilagorna för att underlätta för handläggarna att hitta de mest
använda tabellerna.
Taxebilaga 1 – Fasta prövningsavgifter
Vi har höjt avgiften med 1 timma (Från 3 till 4) för anmälningar av hälsoskyddsverksamheter,
punkterna 1 och 3 b-d.
Taxebilaga 2 – Avgiftsklass och riskbedömningstabeller och exempel
Texter i exempel har förtydligats. Annars är den egentliga skillnaden att tabeller och
beskrivning av erfarenhetsbedömningen och premiepoängen tagits bort.
Taxebilaga 3 – Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter
Här har vi uppdaterat så att taxan stämmer med miljöprövningsförordningen. En ny kolumn
med hänvisning till miljöprövningsförordningens kapitel och § har lagts in. Det har även
tillkommit IED koder för vissa verksamheter och dessa hänvisar till EU:s
industriutsläppsdirektiv (IED). För helt nya prövningsparagrafer har vi i huvudsak följt SKL:s
förslag till avgiftsklasser. Många av dessa verksamheter som lagts till finns inte i Alingsås
kommun i nuläget.
I taxan finns även underkoder för mindre verksamheter som inte kräver anmälan eller
tillstånd, men som ska ha tillsyn. Dessa benämns med koden U. Det har i SKL:s förslag
tillkommit några U-koder som vi lagt in i förslaget till ny taxa:
- 85.4001 U Djursjukhus och liknande har fått AK 1 vilket innebär timavgift
vid tillsyn
- 90.2003 U Avloppsledningsnät, inklusive pumpstationer mm har fått AK 4
- 90.4002 U Återvinningsplatser för producentavfall (förpackningar) avsedda
för allmänheten har fått AK 2
- 90.34101 U Sluttäckt deponi som inte omfattas av anmälningsplikt enligt 26
§.
En justering av avgiftsklass för akupunktur har gjorts i detta förslag. Det innebär att
avgiftsklassen sänks ett steg så att akupunktur får samma avgift som fotvårdare.
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Förslag till beslut
Miljöskyddsnämnden beslutar att godkänna förslaget till ny taxa inom miljöbalkens område
och skickar den vidare för beslut i Kommunfullmäktige.

Beslutet ska skickas till
Kommunstyrelsen & Kommunfullmäktige
Bilaga: Förslag till ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område” 2018

