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Förslag till reviderade taxor enligt miljöbalken, bilaga till taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen
STK-2020-1458
Sammanfattning

Miljönämnden har hemställt om kommunfullmäktiges godkännande av ändringar i taxa enligt
miljöbalken, bilaga till taxa enligt miljöbalken och taxa enligt strålskyddslagen. Ändringarna är
påkallade av bland annat förändringar i de regelverk miljönämnden tillämpar. Inga ändringar
föreslås avseende timtaxan.
Förslag till beslut

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta
1. Kommunfullmäktige godkänner av miljönämnden framlagt förslag till ändringar av taxa
enligt miljöbalken, bilaga till taxa enligt miljöbalken och taxa enligt strålskyddslagen att
gälla från den 1 januari 2021.
2. Kommunfullmäktige förklarar paragrafen för omedelbart justerad.
Beslutsunderlag














Bilaga 5 Bilaga till taxa enligt miljöbalken, Avdelning 1 samt Avdelning 4 (word)
Bilaga 4 Taxa enligt strålskyddslagen 2020
Bilaga 3 Taxa enligt miljöbalken 2020
Bilaga 2 Förslag till ändringar i taxa enligt strålskyddslagen 2021 (word)
Bilaga 1 Förslag till ändringar i taxa enligt miljöbalken 2021
Tjänsteskrivelse från miljönämnden
Miljönämnden beslut 201020 § 171
Förslag till ändringar i taxa enligt strålskyddslagen 2021 (justerad version)
Förslag till ändringar i taxa enligt miljöbalken 2021 (justerad version)
Svarta taxan - Bilaga till taxan enligt miljöbalken
G-Tjänsteskrivelse KSAU 201130 Förslag till reviderad taxa enligt miljöbalken och strålskyddslagen
Tjänsteskrivelse (2) från miljönämnden

Beslutsplanering
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2020-11-23

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-30
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Kommunstyrelsen 2020-12-09
Kommunfullmäktige 2020-12-22
Beslutet skickas till

Miljönämnden
Ärendet

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för kommunal myndighets kostnader
för prövning och tillsyn inom miljönämndens olika verksamhetsområden (taxor). Miljönämnden
fattar beslut om förslag till taxor och taxerevideringar som sedan underställs kommunfullmäktiges prövning.
Grunden för uttag av avgift enligt taxorna är principen om att verksamhetsutövaren ska betala.
Detta betyder att avgift ska betalas av den som gör ansökan eller anmälan, som har utövat, utövar eller avser att utöva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av miljönämndens prövnings- eller tillsynsansvar. Principen utgår även från att taxan ska dimensioneras så att den skapar
tillräckliga resurser för att utföra en effektiv och ändamålsenlig tillsyn med tillgång till ett tillräckligt antal inspektörer med nödvändiga kvalifikationer samt nödvändigt administrativt verksamhetsstöd, lokaler och andra kostnader som nämnden har för denna verksamhet.
Ändringarna är påkallade av bland annat förändringar i de regelverk miljönämnden tillämpar.
De föreslagna justeringarna är många och detaljerade och taxorna är omfångsrika. De närmare
detaljerna redovisas utförligt i miljönämndens tjänsteskrivelser och i respektive taxa med tillhörande bilagor.
Det förordas att kommunstyrelsen tillstyrker miljönämndens förslag.
Kommunfullmäktige bör, mot bakgrund av det tänkta ikraftträdandet, även förklara paragrafen
för omedelbart justerad.
Ansvariga

Jonas Rosenkvist Avdelningschef
Magdalena Bondeson Sektionschef
Andreas Norbrant Stadsdirektör

