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REVIDERING AV TAXAN TÖN PNÖVNING OCH TILLSYN INOM
MILJÖBALKENS OMRADE
SAMMANFATTNING
Enligt z7 kap. r

$

miljöbalken(rgg8:8o8) får kommunfullmäktige besluta om

avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
Den r januari zorT genomfördes ett antal ändringar i miljöprör.ningsförordningen
(SFS

zor3:z5r). Frågor har uppkommit om vad

de nya reglerna innebär för de

kommuner som har taxa enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL)
underlag.
Grunden för avgiftsuttaget finns i z7 kap. I g miljöbalken och har inte ändrats.
Avgiften för den enskilda verksamheten framgår antingen direkt av taxan eller är
en

ftinktion

av den i taxan angirma tiden (x

SKL har tagit fram en ny rekommendation

timmar) och kommunens timavgift.

till bilaga r till taxan

då det krävdes en

del förändringar/justeringar för att kunna ta ut fasta avgifter för verksamheter som

inte omfattas av någon beskrirming i bilaga r.
Förvaltningens uppfattning är att förändringar i bilaga r till taxan för prörming och

tillsyn enligt miljöbalken är nödvändiga för att förvaltningens behovsutredning och
tillslmsplanering kan atpassas med den nya miljöprör"'ningsförordningen som
utgångspunkt.
Förwaltningen frireslår också tlels en uppdatering av de organisatoriska
benämningarna i taxan utifrån nyligen genomförd organisationsförändring i Kils

kommun dels en ändring avtaxans konstruktion; lydelsen i 8

g,

för att möjliggöra

att förvaltningen årligen kan göra en indexuppräkning av timtaxan (timavgiften).

HANDLINGAR IÄRENDET
Kommunfullmälrtiges protokoll zot5-tt-26, g t7g
Uppdaterad taxa för prör.ning och tillsyn inom miljöbalkens område i Kils

kommun, 2018-06-26
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Arbetsversion av bilaga r till taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område med rödmarkerade ändringsförslag, zotS-o6-26
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Uppdaterad bilaga r till taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område,

zotS-o6-26
Förwaltningens tjänsteskrivelse zo r8-o7-r r
Myndighetsnämndens protokoll zotS-ro-og, g 77
Kommunstyrelsens protokoll eor8-rr-o6, $ r84
KOMMUN FULLMÄKTIGES BESLUT

Kommunfullmäktige beslutar följande
t. Kommunfullmäktige beslutar att organisatoriska benämningar i taxan för
prörming och

tillsp

inom miljöbalkens område inHusive bilagor uppdateras

i

enlighet med gällande organisation.
z. Kommunfullmäktige beslutar att ändra lydelsen på 8 g i taxan för prövning och

tillsyn inom miljöbalkens område till: Timtaxan (timavgiften) höjs varje kalenderår
med den procentsats för det föregående kalenderåret i Prisindex för kommunal
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad.
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad zor8. Övriga ändringar i
taxan beslutas av kommunfullmäktige.
3. Kommunfullmäktige beslutar att nuvarande bilaga r

till taxan frir pröwing och

tillsyn inom miljöbalkens område, beslutad av fullmäktige den z6 november zor5
r79, upphävs den 3r december zor8.
4. Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget

taxan för prörming och

tillsp

till förändringar i bilaga r till

inom miljöbalkens område, enligt bilaga.

5. Kommunfullmäktige beslutar att taxan gäller från och med den I
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