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Tillstånds- och tillsynsnämnden

Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
m. fl. områden inom Höörs kommun
Förslag till beslut
Tillstånds- och tillsynsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Miljöenhetens förslag till taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m. fl.
områden inom Höörs kommun antas och börjar att gälla 2022-01-01.
2. Timtaxan höjs till 1 017 kronor enligt kommunens kostnadsutveckling från och
med 2022-01-01.
3. Tillstånds- och tillsynsnämnden får i uppdrag av kommunfullmäktige att från och
med 2022-01-01 besluta om indexuppräkning av taxa för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken m. fl. områden inom Höörs kommun enligt Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). Indexuppräknad taxa anmäls till kommunstyrelsen
och kommunfullmäktige.

4. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m. inom Höör kommun som
antogs av kommunfullmäktige 2019-03-27, § 37, KSF 2018/516 upphör att gälla
2022-01-01.

Ärendebeskrivning
Sammanfattning
Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för kommunala
myndighetskostnader för prövning och tillsyn inom Tillstånds- och tillsynsnämndens olika
verksamhetsområden (taxor). Tillstånds- och tillsynsnämnden fattar beslut om förslag till
taxor och taxerevideringar som sedan underställs kommunfullmäktiges prövning.
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.
Vi avvaktar SKRs underlag för efterhandsdebitering och kommer revidera taxan enligt de
nya underlagen år 2023/2024.

Höörs kommun: Box 53 • 243 21 Höör
Besöksadress: •
Tel: 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41
kommun@hoor.se • www.hoor.se • www.facebook.com/Hoorskommun
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Ärendebeskrivning
Tillstånds- och tillsynsnämnden har den 3 februari 2021 återremitterat förslag till taxa till
miljöenheten för att ta fram ett modifierat förslag till taxa som uppfyllde att fast årsavgift
ska ges till de verksamheter som har ett behov av årlig tillsynsbehov. Övriga
verksamheter ska en timavgift. Nämnden önskade även ett underlag där tillsynstiden och
avgiften kan minskas om verksamhetsutövaren uppfyller miljölagstiftningens krav och har
ett fungerande egenkontroll.
Miljöenheten har tagit till sig nämndens förslag och upprättat en behovsanpassad taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken m. fl. områden som ska gälla för Tillstånds- och
tillsynsnämnden. Tidigare beslut baserades av en risk- och erfarenhetsbaserad taxa,
detta beslut baseras på en behovsanpassad taxa.
För Höörs kommuns del gäller följande taxebestämmelser inom respektive område:
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m.
Taxa för prövning och tillsyn enligt livsmedels- och foderlagstiftningen
Taxa för prövning och tillsyn enligt strålskyddslagen
Taxa enligt lagen om sprängämnesprekursorer
Taxebestämmelser avseende servering av alkohol samt försäljning av folköl,
elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, receptfria läkemedel samt tobak
En behovsbaserad taxa kommer göra det möjligt för kommunen att prioritera tillsyn där
behovet är som störst och redogöra tydligare inom vilken tillsynsintervall verksamheterna
faller inom. De som har en längre tillsynsintervall kommer ha tillsyn enligt planering och ej
betala fast årlig avgift utan endast betala för de året de får tillsyn. Detta med förutsättning
att det inte finns ett beslut om försiktighetsmått enligt lagstiftning. Övrig tillsynstid baseras
på tid som finns i taxebilagorna eller timavgift efter behov.
Den reviderade taxan innehåller taxebestämmelser samt fem (5) bilagor vilket innehåller
följande:
Taxebilaga 1 - Avgift för prövning, anmälan, ansökan samt tillsyn
Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn. Anger
vilken avgift som ska debiteras för handläggning av anmälningar, prövningar av ansökan
och vid tillsyn av verksamheter. Taxebilaga 1 omfattar alla verksamhetsområden
nämnden har ansvaret.
Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift - förskottsbetalning (styrd tillsyn)
Verksamheter som är inklassade att betala en fast årlig avgift och behov av
återkommande tillsyn minst varje år eller vartannat år. Gäller miljöfarliga verksamheter
och hälsoskydd.

Taxebilaga 3 - Fasta timavgifter enligt tillsynsbehov (efterskottsbetalning)
Verksamheter som inte är inklassade för årlig avgift men har en aktivitet som är
anmälningspliktig enligt miljöbalken eller faller inom den behovsstyrda tillsynen. Dessa
verksamheter kontrolleras enligt en tillsynsintervall eller händelse, d.v.s. behovsstyrd
tillsyn och händelsestyrd tillsyn. Fasta timavgifter är framtagna efter behov. Handläggaren
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kan ta ut timavgift om tillsynsbehovet kräver det, men i första hand ska fasta avgifter
enligt schablon tas. Gäller miljöfarliga verksamheter och hälsoskydd.

Taxebilaga 4 - Sporadisk tillsynsbehov, timavgifter (efterskottsbetalning)
Verksamheter som bedöms ha ett sporadiskt tillsynsbehov och som betalar en avgift efter
genomfört tillsyn. Behovet av tillsyn som är sporadiskt (mindre behov än vart tredje år
eller tillsyn vid behov). Oftast faller dessa verksamheter inom projekt eller miljöenhetens
bedömning efter behov inom kommunen. Gäller miljöfarliga verksamheter och
hälsoskydd.

Taxebilaga 5 - Bedömning och premiering vid tillsyn
Faktorer och bedömningsgrunder som används vid ändrad tillsynstid. Bedömning ligger
därefter till grund för beslut om eventuellt tillkommande extra tillsynstid och avgifter utöver
den fasta årliga avgiften eller eventuell premiering baserat på goda förutsättningar om
lagstiftningen följs. Tillsynstiden och avgiften ska gälla för de verksamhetsåret
avgiftsbeslutet tas och tills ett nytt beslut om inklassning fattas. Gäller miljöfarliga
verksamheter och hälsoskydd.

Förslag till beslutsmotivering
En ny timtaxa tas fram med anledning av ändringar i timavgiften enligt prisindex för
kommunal verksamhet vilket innebär en förändring från 995 kr/timme till 1017 kr/timme.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är september månad 2021 och utgår ifrån Prisindex
för kommunal verksamhet (PKV). Prisindexet baseras på kommunernas
kostnadsutveckling. PKV uppdateras vid varje ny skatteunderlagsprognos. Höjningen av
timtaxa för år 2022 är 2,2 %.
Taxan är till för att uppnå en kostnadstäckningsgrad på cirka 70-75 % mellan de fyra
kategorierna: Styrd tillsyn, Behovsbaserat tillsyn, Händelsestyrt tillsyn och
Skattefinansierat tillsyn. Tillsyn ska inte bekostas av skattefinansieringen.
Enligt 7 § i förordningen (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken ska tillsynsmyndigheten
ha tillräckligt med resurser och kompetens för att ha möjlighet att bedriva en tillsyn med
hög kvalitet, därför är det viktigt att kommunen använder sig av möjligheten till
avgiftsuttaget. Nämnden är ansvarig för att det ska finnas tillräckligt med resurser för att
fullgöra tillsynsansvaret.
Taxan ska även vara en utgångspunkt för en mer effektiv och likformig tillsyn.
Höjning av taxan baseras på kommunens kostnadsutveckling som kommer ge en god
kostnadstäckning för de verksamhetsområde där nämnden har tillsynsansvaret.
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Miljöenheten
Natasa Curic
Miljösamordnare
natasa.curic@hoor.se

Beslutsunderlag
1. Tjänsteskrivelse
2. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken m.m. inom Höör kommun KSF
2018/516, Gäller från och med 2019-05-01, Antaget av kommunfullmäktige 2019-0327 §37
3. Taxa för miljöenheten enligt miljöbalken m.fl områden Höörs kommun –
taxebestämmelser.
4. Taxebilaga 1 - Avgift för prövning, anmälan, ansökan samt tillsyn
5. Taxebilaga 2 - Fast årlig avgift - förskottsbetalning (styrd tillsyn)
6. Taxebilaga 3 - Fasta timavgifter enligt tillsynsbehov (efterskottsbetalning)
7. Taxebilaga 4 - Sporadisk tillsynsbehov, timavgifter (efterskottsbetalning)
8. Taxebilaga 5 - Bedömning och premiering vid tillsyn

Beslut med beslutsunderlag ska skickas till:
Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige för åtgärd.

