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LEDNINGSUTSKOTTET

Sammanträdesdatum

2019-05-15

Dnr 2019/579 .. 2,

Revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

INLEDNING
Miljöprövningsförordningen  (2012:251), innehåller bestämmelser om tillståndsplikt

och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i  9  kapitlet

Miljöbalken. Förändringar av Miljöprövningsförordningen trädde i kraft den 1

januari  2017.  Miljöenheten har utarbetat ett förslag till revidering av taxa för

prövning och tillsyn enligt Miljöbalken anpassad efter de förändringar som trädde i

kraft den  1  januari  2017.

Beredning

Bilaga KS 2019/87/1, Beslut från Bygg-och Miljönämnden §  35 — 2019-04-09
Bilaga KS 2019  /  87/ 2, Missiv- Förslag på avgifter aVseende Lag om tobak och andra

liknande produkter (2018:2088) den 1 juli  2019  :

Enhetschef Miljö, Anna Johansson föredrar ärendet.

YRKANDE
Anders Wigelsbo (C) yrkar

att ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att

kommunfullmäktige beslutar

&  godkänna förslag på revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

(1998;808) i enlighet med Bilaga KS  2019/87/2, samt

a_tt den nya taxan träder i kraft den 1juli  2019.

BESLUT .
Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige

beslutar

a_tt godkänna förslag på revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt Miljöbalken

(1998;808) i enlighet med Bilaga KS  2019/87/2, samt

a_tt den nya taxan träder i kraft den  1  juli  2019.
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Utdrag

Kommunstyrelsen
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Bilaga KS  2019787/1
SALA KOMMUN -

Kommunstyrelsens förvaltning zegngngflfimsfiggfléfi

Ink.  2019 ~Dlg-1 ! Sammanträdesdatum

Dlarlenr [(1 5  '  __ 2019'04'09

D  b:

Dnr ADM  2019.581

Förslag på ny taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

Beredning
Bilaga BMN  2019/35/1, tjänsteyttrande med bilagor, 2019-03-29.

Enhetschef på miljöenheten Anna Johansson föredrar ärendet.

Yrkanden

Ordföranden Peter Molin (M) yrkar

att bygg- och miljönämnden beslutar
att godkänna förslag på revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(1998:808) enligt bilaga BMN  2019 / 35 /  1, samt föreslå kommunfullmäktige
godkänna förslag på revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(1998:808) enligt bilaga BMN  2019/3  5/1. Ny taxa föreslås träda i kraft den  1  juli
2019.

BESLUT
Bygg— och miljönämnden beslutar

att godkänna förslag på revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
(1998:808) enligt bilaga BMN  2019/35/1, samt

a_tt föreslå kommunfullmäktige besluta

-  att godkänna förslag på revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken  (1998:808) enligt bilaga BMN  2019/35/1.  Ny taxa föreslås
träda i kraft den  1  juli  2019.

Bakgrund

Miljöprövningsförordningen  (2013:2331),  nedan kallad MPF, innehåller bestämmelser
om tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avs es i  9
kap. miljöbalken. Prövning genom tillstånds- och anmälningsplikt enligt  9  kap.  6  §
MB är ett sätt för samhället att få en resursavvägd kontroll över de verksamheter
som från tid till annan bedöms vara de mest störande. Det är samtidigt ett sätt att
skapa rättstrygghet för verksamheterna och dem som är närmast berörda av dessa.

Förändringar av MPF trädde i kraft  1  januari  2017, men antogs av regeringen i
december  2016  och finns att läsa i SFS 201 6:1188. Syftet med ändringarna var att
bl.a. förbättra genomförande av IED [industrintsläppsdirektivet2010/75/EU) i
Sverige och att skapa en bättre överensstämmelse med EUs avfallsdirektiv
(2008/98). Störst ändringar kom att bli i 5kap. (livsmedel), 12 kap. [kemiska
produkter) 15 kap. [stål och metall) och 29 kap. [avfall]. En översättningsnyckel
mellan MFF:s paragrafer och koder före respektive efter  1  januari  2017  har tagits
fram av Naturvårdsverket, se bilaga 1.

Vad gäller hälsoskydd och avgift för tillsyn, regleras även rättigheter att ta ut de
avgifterna av miljöbalken (1998:808).
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§ 35 forts.

Grunden för ändrat avgiftsuttag finns i 27 kap.  1 §  miljöbalken.

Bedömning
Trots att många koder i nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken
är oförändrade efter revideringen av M PF, finns behovet att lägga till några nya
koder. För att ta ut fastaavgifter för verksamheter som inte omfattas av någon
beskrivning i bilaga behöver bilagan förändras.

Tillsynstimmar för nya koder har baserats på:

0 Tidigare jämförelse med liknande koder i gamla taxan

. Jämförelse med liknande koder i gamlataxan '

o  I några fall förekommer jämförelse med Uppsala kommun om den nya koden
helt saknat förlaga i den gamla förordningen, varefter antalet timmar har
avrundats.

Förslag på revideringar har också gjorts av paragrafhänvisningar, Vilka inte varit
uppdaterade i den gällande taxebilagan. Stöd för detta finns framtageti den
översättningsnyckel som naturvårdsverket har tagit fram, se bilaga 1. För att ha full
rätt att ta ut korrekta avgifter för tillsyn ges härmed förslag på reviderad taxa för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken enligt bifogat taxedokument, se bilaga 2.

Utgångspunkten för arbetet har varit att bara ändra det som måste ändras. Ingen
verksamhetsutövare kommer betala mer än tidigare och inget intäktstapp har
uppstått med anledning av förändringarna av MFF.

Fel har uppmärksammats i nuvarande taxedokument avseende avgifter för
hälsoskyddstillsynsarbete. Felen har nu korrigerats, vilket gör att fullt stöd härmed
finns att ta ut för årsavgifter enligt förslaget.

Utdrag

Kommunfullmäktige
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Bilaga  BMN  2019/35/1

)  SALA HEBY FÖRSLAG TILL BESLUT
% KOMMUN KOMMUN _

.. 2019-03-29 p: ADM

BYGG  OCH MHJO Dnr:  2019.581

MILJÖENHETEN Bygg- och miljönämnden  i

Anna Johansson Sala kommun

Miljöchef

Förslag på revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt

miljöbalken  (1998:808)

FÖRSLAG TILL BESLUT

Bygg— och miljönämnden beslutar:

a_tt godkänna förslag på revidering av taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken

(1998:808) enligt bifogat taxedokument, kallat Bilaga 2.

Äföreslå Kommunfullmäktige att godkänna förslag på revidering av taxa för prövning

och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) enligt bifogat taxedokument, kallat Bilaga 2.

Ny taxa föreslås träda i kraft den  1  juli  2019.

BAKGRUND

Miljöprövningsförordningen (2013:251), nedan kallad MPF, innehåller bestämmelser

om tillståndsplikt och anmälningsplikt för verksamheter och åtgärder som avses i 9
kap. miljöbalken. Prövning genom tillstånds— och anmälningsplikt enligt  9  kap.  6 §  MB

är ett sätt för samhället att få en resursavvägd kontroll över de verksamheter som

från tid till annan bedöms vara de mest störande. Det är samtidigt ett sätt att skapa

rättstrygghet för verksamheterna och dem som är närmast berörda av dessa.

Förändringar av MPF trädde i kraft  1  januari  2017, men antogs av regeringen i

december  2016  och finns att läsa i SFS  2016:1188.  Syftet med ändringarna var att

bl.a. förbättra genomförande av IED (industriutsläppsdirektivet  2010/75/EU) i Sverige

och att skapa en bättre överensstämmelse med EUs avfallsdirektiv  (2008/98).  Störst

ändringar kom att bli i  5  kap. (livsmedel), 12 kap. (kemiska produkter) 15 kap. (stål

och metall) och 29 kap. (avfall). En översättningsnyckel mellan lVlPF:s paragrafer och

koder före respektive efter  1  januari  2017  har tagits fram av Naturvårdsverket, se

bilaga 1.

Vad gäller hälsoskydd och avgift för tillsyn, regleras även rättigheter att ta ut de

avgifterna av miljöbalken (1998:808).

SALA  KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Fax Exp.

Org.nr Box 304 Stora Torget  1 0224-74  70 00 vx  0224-74  73 08

212000-2098 733 25  SALA E-post: byggmilj0@sala.se



Dnr [ÄrendeNummer], 2 (3)

Grunden för ändrat avgiftsuttag finns  i  27 kap. 1 §  miljöbalken.

BEDÖMNING

Trots att många koder i nuvarande taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken är

oförändrade efter revideringen av IVIPF, finns behovet att lägga till några nya koder.

För att ta ut fasta avgifter för verksamheter som inte omfattas av någon beskrivning i

bilaga behöver bilagan förändras.

Tillsynstimmar för nya koder har baserats på:

' Tidigare koder med samma intervall och lydelse

' Jämförelse med liknande koder i gamla taxan

'  I  några fall förekommerjämförelse med Uppsala kommun om den nya koden helt

saknat förlaga i den gamla förordningen, varefter antalet timmar har avrundats.

Förslag på revideringar har också gjorts av paragrafhänvisningar, vilka inte varit

uppdaterade i den gällande taxebilagan. Stöd för detta finns framtaget i den

översättningsnyckel som naturvårdsverket har tagit fram, se bilaga 1. För att ha full

rätt att ta ut korrekta avgifter för tillsyn ges härmed förslag på reviderad taxa för

prövning och tillsyn enligt miljöbalken enligt bifogat taxedokument, se bilaga 2.

Utgångspunkten för arbetet har varit att bara ändra det som måste ändras. Ingen

verksamhetsutövare kommer betala mer än tidigare och inget intäktstapp har

uppstått med anledning av förändringarna av IVIPF.

Fel har uppmärksammats i nuvarande taxedokument avseende avgifter för hälsoskyddstill—

synsarbete. Felen har nu korrigerats, vilket gör att fullt stöd härmed finns att ta ut för årsav—

gifter enligt förslaget.

FÖR BYGG OCH MILJÖ SALA-HEBY,

Anna Johansson

lVliljöchef

BILAGOR

Bilaga 1. Översättningsnyckel Naturvårdsverket

Bilaga 2. Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med bilagor, Rev.

2019-03—29

KOPIA

Akten

Kontorschef bygg och miljö

IVIiljöchef

SALA KOMMUN  Postadress Besöksadress Telefon Fax Exp.
Org.nr Box 304 Stora Torget 1 0224-74 70 00 vx 0224-74 73 08

212000-2098 733 25  SALA E-post:  byggmilj0@sala.se
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