PROTOKOLLSUTDRAG
Sammanträdesdatum

Sida

2020-12-09

1 (2)

TILLSTÅNDS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Dnr MBN 2020/115

§ 155

Taxa enligt miljöbalken m.fl områden

Beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden beslutar:

Ärendet återremitteras till miljöenheten för komplettering av taxebilaga 2 och 3.

Ärendebeskrivning
Miljöenheten har upprättat taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m. fl. områden
som ska gälla för tillstånds- och tillsynsnämnden. Revideringen görs med anledning av
ändringar i timavgiften enligt prisindex för kommunal verksamhet vilket innebär en
förändring till från 995 kr/timme till 1012 kr/timme. Lagstiftningen och regelverket för flera
av tillsynsområdena har ändrats och reviderats i den nya förslagna taxan. Denna taxan
omfattar alla de områden som ingår under miljöenhetens delegation. I taxan föreslås även
en behovsbaserad taxan inom miljöbalkens områden enligt SKR:s nya modell som gör det
möjligt för kommunen att prioritera tillsyn där behovet är som störst. I den nya förslagna
taxan är även taxebestämmelserna uppdaterade enligt följande områden:

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m.Taxa för prövning och tillsyn enligt
livsmedels- och foderlagstiftningenTaxa för prövning och tillsyn enligt
strålskyddslagenTaxa enligt lagen om sprängämnesprekursorerTaxebestämmelser
avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl, elektroniska cigaretter och
påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel samt tobak

I den föreslagna nya taxan står även att den årlig avgift som ska förskottsbetalas
debiteras för verksamhet om den inte avregistrerat eller anmält
flytt/upphörande/avvecklande innan 31 januari för det året avgiften avser.

Yrkanden
Lars Johansson (V), Lisa Petersson (V) och Martin Olsson (C) yrkar på återremiss
för komplettering av taxebilaga 2 och 3.
Beslutsordning
Ordförande Camilla Kampf (M) konstaterar att det finns ett förslag om återremiss. Det
finns även grundförslag enligt tjänsteskrivelse att föreslå kommunfullmäktige anta taxan

Justerande

Utdragsbestyrkande
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från och med 2021-01-01.
Ordförande frågar nämnden om ärendet ska avgöras idag eller inte. Hon finner att
nämnden beslutar att inte avgöra det idag. Hon ställer förslaget om återremiss under
proposition och finner att nämnden beslutar enligt detsamma.

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelsetaxamiljö.docx
2. Taxebestämmelser för miljöenheten.docx.pdf
3. Taxebilaga 1 enligt SKR-modell för miljöenheten Höörs kommun.xlsx.pdf
_____
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