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Justerandes sign 

Beredning 
Bilaga BMN 2015/58/1, förslag till beslut 2015-09-28, med bilagor. 

Miljöchef Magnus Gunnarsson föredrar ärendet. 

Yrkanden 
Ordförande Hans Johansson yrkar 
att bygg- och miljönämnden beslutar enligt kontorets förslag till beslut: att anta 
miljöenhetens förslag samt föreslå kommunfullmäktige att anta t imavgift för Taxa 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, anta timavgift för Taxa för tillsyn om 
vissa receptfria läkemedel (2009:730) samt att timtaxan (timavgiften) ska vara 976 
kronor per timme handläggningstid, att gälla från 1 januari 2016. 

BESLUT 
Bygg- och miljönämnden beslutar, 
att anta miljöenhetens förslag till timavgift för taxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken med tillhörande bilagor samt taxa för lagen om tillsyn om vissa 
receptfria läkemedel samt 

att föreslå kommunfullmäktige att besluta att 

anta Timavgift för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(1998:808) 

anta Timavgift för Taxa för tillsyn om vissa receptfria läkemedel (2009:730) 

timtaxan (timavgiften) ska vara 976 kronor per timme handläggningstid, att 
gälla från 1 januari 2016. 

BAKGRUND 
Samhällsbyggnadskontoret har av bygg- och miljö nämnden fått i uppdrag att gör a 
en översyn av verksamheternas taxor och avgifter. Uppdraget avser främst en 
översyn av timavgiften. 

Taxan för miljöbalkens verksamhet ändrades under 2014 då en förändring av 
lagstiftningen har medfört att t illsynsmyndigheten behövde se över och ändra den 
klassificering som tillsynsobjekten inom kommunen hade. Timavgiften i taxan 
förändrades inte utan bibehölls på tidigare års nivå. 

Under 2015 har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram ändringar i 
sättet att beräkna timavgiften. Även det index som möjliggör en uppräkning av 
timavgiften har förändrats. Nya beräkningar har därför gjorts med de nya 
underlagen som grund. Konsumentpris index (KPI) har ersatts av Prisindex 
Kommunal Verksamhet (PKV) vid uppräkning av t axan. 
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Justerandes sign 

kommunal verksamhet PKV, för uppräkning av taxan. 

Utgångspunkten för kommunens taxa är att den ska motsvara kostnaden för 
kommunens handläggning. Som underlag har SKLs beräkningsmodell för beräkning 
av timtaxa använts. 

Utdrag, ______ ,. 
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Revidering av Timavgift för Taxa för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken (1998:808) samt Taxa för tiHsyn enligt lagen 
(2009:730) om vissa receptfria läkemedel. 

Förslag till beslut 

Bygg- och miljönämnden beslutar att 

• anta miljöenhetens förslag till timavgift för taxa för prövning och 
tillsyn enligt miljöbalken med tillhörande bilagor samt taxa för lagen 
om tillsyn om vissa receptfria läkemedel, 

e föreslå kommunfulhnäktige att besluta att 
- anta Timavgift för Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken 
(1998:808) 
- anta Timavgift för Taxa för tillsyn om vissa receptfria läkemedel 
(2009:730) 
- timtaxan (timavgiften) ska vara 976 kronor per timme 
handläggningstid. 

Sammanfattning 

Sarnhällsbyggnadskontoret har av bygg- och miljönämnden fått i uppdrag att 
göra en översyn av verksamheternas taxor och avgifter. Uppdraget avser 
främst en översyn av timavgiften .. 

Taxan för miljöbalkens verksamhet ändrades under 2014 då en förändring av . . .. 

lagstiftningen har medfört att tillsynsmyndigheten behövde se över och ändra 
den klassificering som tillsynsobjekten inom kommunen hade. Timavgiften i 
taxan förändrades inte utan bibehölls på tidigare års nivå. · · · 
Under 2015 har Sveriges kommuner och landsting (SKL) tagit fram ändringar 
i sättet att beräkna timavgiften. Även det index som möjliggör en uppräkning . . . 

av timavgiften har förändrats. Nya beräkningar har därför gjorts med de nya 
underlagen som grund. Konsumentpris index (KPI) har ersatts av Prisindex 
Kommunal Verksamhet (PKV) vid uppräkning av taxan. 

Taxan för tillsyn över vissa receptfria läkemedel föreslås ändras i likhet med 
miljöbalkstaxan vad gäller timtaxans storlek samt användandet av prisindex 
kommunal verksamhet PKV, för uppräkning av taxan. 
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Utgångspunkten för kommunens taxa 1ir att den skall motsvara kostnaden för 
kommunens handläggning. Som underlag har SKLs beräkningsmodell för 
beräkning av timtaxa använts. 

SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET 

Magnus Gunnarsson 
miljöchef 

Bilaga . . . 
1. Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken. 
2. Taxebilaga 1 
3. Taxebilaga 2 
4. Taxa för tillsyn enligt lag om vissa receptfria läkemedel 
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Taxa för tillsyn enligt lagen (2009:730) om handel mecl vissa 
receptfria läkemedel i Sala kommun. 

Inledande bestämmelser 
1 § Avgift enligt denna taxa erlägges för bygg- och miljönämndens 
verksamhet enligt lagen om handel med vissa receptfria läkemedel. Taxan 
bygger på självkostnadsprincipen. 

Avgiftsskyldig 
2 § Avgiftsskyldig är den som bedriver anmälningspliktig handel enligt lagen 
om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Timavgift 
3 § Timavgift tas ut för va1je halv timme nedlagd handläggningstid. Med 
handläggningstid avses den sammanlagda tid som va1je tjänsteman vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med pa11er, samråd 
med andra myndigheter, inspektioner och kontroller, restid, beredning i övrigt 
av ärendet. I handläggningstiden ska inte inräknas sådan restid som vid ett 
och samma restill fälle överstiger en timme. 

För inspektioner som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 
lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 
midsommarafton och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie 
timavgift. 

4 § Bygg- och miijönämnden beräknar att timavgiften för närvarande ska vara 
8-14 976 kr för att täcka de kostnader som kan relateras till nämndens ti ll syns
verksamhet. Timavgiften är beräknad utifrån nämndens kostnader för 
-lön för den personal som utför tillsynen, 
- kostnader för den personal som medverkar vid tillsyn inklusive kostnader 
för lokaler, utrustning, bilar, administration, utbildning, resor och andra 
tillhörande kostnader m.m. 

5 § .~:z:gg_ .9~1! f!Ji l±ö_n!i'P!l~~n. fJI~ fo! y~1j ~ ~[!_l~f!.d_e~å! p~s_ll:!t~ ~tt .!i!'.!Qr~ _____ , '' 
timavgiften med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas 
rorändring i konsumentprisinde1t räknat fram till den 1 oktober året rore 
avgiftsåret. Basmånad ror indelluppräkning är oktober månad 2010 . 

Bygg. och mi ljönämnden får för varje kalenderår besluta att hö ja de i denna taxa antagna 
fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i 
Prisindex fö r kommunal verksamhet (PKV) som fi nns publicerad av SKL (Sveriges 
Kommuner och Landsting). 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 20 15 

Nedsättning av avgift 

, { Formaterat: Genomstruken 



6 § Om det finns särskilda skäl, får bygg- och miljönämnden med hänsyn till 
verksamhetens omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta 
ned eller efterskänka avgiften. 
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