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Protokoll

25 oktober 2017

Kommunfullmäktige





§ 153	Dnr 00555/2017



Godkännande av revidering av bilaga 2 till miljönämndens
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område



Sammanfattning

Kommunfullmäktige beslutade den 16-17 juni 2015, § 105, att anta miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt att denna skulle börja gälla från och med den 1 januari 2016. I bilaga 2 till taxan listas bland annat vilka avgifter miljönämnden tar ut för sin tillsyn av de verksamheter som finns med i miljöprövningsförordningen.



Den 1 januari 2017 trädde flera administrativa ändringar i miljöprövningsförordningen i kraft. Förändringarna innebär att bilaga 2 till miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område behöver revideras.



Miljönämnden har den 21 september, § 82, beslutat att föreslå att kommunfullmäktige, från den 1 januari 2018, upphäver nuvarande bilaga 2 till miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige i Helsingborg den 17 juni 2015, § 105 samt att föreslå att kommunfullmäktige med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken fastställer den nya bilagan 2 till miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2018.



Revideringen av bilaga 2 är i huvudsak en administrativ revidering på grund av förändringarna i miljöprövningsförordningen. För majoriteten av de miljöfarliga verksamheterna kommer revideringen av bilagan inte att innebära någon förändring i antalet tillsynstimmar. Några verksamheter kommer dock att få ett minskat antal tillsynstimmar och några kommer att få ett ökat antal tillsynstimmar. Dessa korrigeringar har gjorts för att den årliga tillsynstiden bättre ska motsvara tillsynsbehovet. En del av verksamheterna som kommer att få ökat antal tillsynstimmar är sådana som enligt den nya miljöprövningsförordningen går från att vara anmälningspliktiga till att vara tillståndspliktiga. Antalet tillsynstimmar speglar fortfarande tillsynsbehovet då en tillståndspliktig verksamhet kräver mer tillsynstid än en anmälningspliktig.



Vidare har miljöfarliga verksamheteter med tillståndsplikt A lagts till i bilaga 2 vid revideringen. Tillståndsplikt A gäller för miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd från mark- och miljödomstolen för att få drivas och länsstyrelsen ansvarar för tillsynen. Att
A-verksamheter finns med i bilaga 2, är en förutsättning för att miljönämnden ska kunna ta ut årliga tillsynsavgifter av dessa verksamheter om nämnden i framtiden ska utföra tillsyn över sådana verksamheter.            



Kommunstyrelsens förslag

Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017, § 161, att föreslå kommunfullmäktige att, från den 1 januari 2018, upphäva nuvarande bilaga 2 till miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige i Helsingborg den 16-17 juni 2015, § 105 samt att föreslå kommunfullmäktige att, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken, godkänna reviderad version av bilaga 2 till miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, att gälla från och med den 1 januari 2018.



Behandling av förslag

Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.



Kommunfullmäktiges beslut

Kommunfullmäktige beslutar



att från den 1 januari 2018, upphäva nuvarande bilaga 2 till miljönämndens taxa för
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige i
Helsingborg den 16-17 juni 2015, § 105; samt



att med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken, godkänna reviderad version av bilaga 2 till miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, att gälla
från och med den 1 januari 2018.            



Beslutet ska skickas till

Handläggaren

Miljönämnden

_________________
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§ 153 Dnr 00555/2017 

 
Godkännande av revidering av bilaga 2 till miljönämndens 
taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade den 16-17 juni 2015, § 105, att anta miljönämndens taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område samt att denna skulle börja gälla från och med 
den 1 januari 2016. I bilaga 2 till taxan listas bland annat vilka avgifter miljönämnden tar ut för 
sin tillsyn av de verksamheter som finns med i miljöprövningsförordningen. 
 
Den 1 januari 2017 trädde flera administrativa ändringar i miljöprövningsförordningen i kraft. 
Förändringarna innebär att bilaga 2 till miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område behöver revideras. 
 
Miljönämnden har den 21 september, § 82, beslutat att föreslå att kommunfullmäktige, från 
den 1 januari 2018, upphäver nuvarande bilaga 2 till miljönämndens taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige i Helsingborg den 17 juni 
2015, § 105 samt att föreslå att kommunfullmäktige med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken 
fastställer den nya bilagan 2 till miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område att gälla från och med 1 januari 2018. 
 
Revideringen av bilaga 2 är i huvudsak en administrativ revidering på grund av 
förändringarna i miljöprövningsförordningen. För majoriteten av de miljöfarliga 
verksamheterna kommer revideringen av bilagan inte att innebära någon förändring i antalet 
tillsynstimmar. Några verksamheter kommer dock att få ett minskat antal tillsynstimmar och 
några kommer att få ett ökat antal tillsynstimmar. Dessa korrigeringar har gjorts för att den 
årliga tillsynstiden bättre ska motsvara tillsynsbehovet. En del av verksamheterna som 
kommer att få ökat antal tillsynstimmar är sådana som enligt den nya 
miljöprövningsförordningen går från att vara anmälningspliktiga till att vara tillståndspliktiga. 
Antalet tillsynstimmar speglar fortfarande tillsynsbehovet då en tillståndspliktig verksamhet 
kräver mer tillsynstid än en anmälningspliktig. 
 
Vidare har miljöfarliga verksamheteter med tillståndsplikt A lagts till i bilaga 2 vid 
revideringen. Tillståndsplikt A gäller för miljöfarliga verksamheter som kräver tillstånd från 
mark- och miljödomstolen för att få drivas och länsstyrelsen ansvarar för tillsynen. Att 
A-verksamheter finns med i bilaga 2, är en förutsättning för att miljönämnden ska kunna ta ut 
årliga tillsynsavgifter av dessa verksamheter om nämnden i framtiden ska utföra tillsyn över 
sådana verksamheter.             
 
Kommunstyrelsens förslag 
Kommunstyrelsen beslutade den 11 oktober 2017, § 161, att föreslå kommunfullmäktige att, 
från den 1 januari 2018, upphäva nuvarande bilaga 2 till miljönämndens taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige i Helsingborg den 16-17 
juni 2015, § 105 samt att föreslå kommunfullmäktige att, med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken, 
godkänna reviderad version av bilaga 2 till miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område, att gälla från och med den 1 januari 2018. 
 
Behandling av förslag 
Ordföranden konstaterar att det bara finns ett förslag till beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 
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Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att från den 1 januari 2018, upphäva nuvarande bilaga 2 till miljönämndens taxa för 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, antagen av kommunfullmäktige i 
Helsingborg den 16-17 juni 2015, § 105; samt 
 
att med stöd av 27 kap. 1 § miljöbalken, godkänna reviderad version av bilaga 2 till 
miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, att gälla 
från och med den 1 januari 2018.             
 
Beslutet ska skickas till 
Handläggaren 
Miljönämnden 
_________________ 
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