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§ 184
Indexjustering av livsmedelskontrolltaxan, och taxa för tillsyn av receptfria
läkemedel med indexändring från 2018
Dnr MBN/2017:1639

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till indexändrade timavgifter i
livsmedelstaxa för prövning och kontroll för livsmedelstillsynen samt
tillsynstaxan för receptfria läkemedel samt.
att ändra timavgiften för normal offentlig livsmedelskontroll till 1260 kr för 2018.
att ändra timavgiften för extra offentlig kontroll till 1010 kr för 2018.
att ändra tillsynstaxan för receptfria läkemedel för extra offentlig kontroll till
940 kr för 2018.
att taxorna skall gälla från 2018-01-01 och införas i OKFS.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
___________

Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-10, §§ 123, att ändra timavgifter i tillsyn
över handel med receptfria läkemedel till 910 kr.
Kommunfullmäktige beslutade 2016-111-10, § 124 livsmedelskontrolltaxa för
prövning och kontroll för livsmedelstillsynen. Timtaxan för offentlig kontroll
ändrades till 1230 kr/timma och 980 kr/timma för registrering och extra offentlig
kontroll.
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2016, samt att taxan
gäller från och med 1 januari 2017.
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Bedömning
I en dom (M 473 - 17) från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har
domstolen prövat frågan om uttag av avgift för tillsynen av en avloppsanläggning.
Domstolen underkände den rådande beslutsordningen där kommunalförbundets
nämnd med delegation getts beslutanderätt att justera taxan med indexuppräkning.
Enligt domstolen saknades lagstöd för en sådant förfarande, då beslut av den arten
måste fattas av fullmäktige. Med andra ord anser domstolen att det i 3 kap.
9, 10 §§ KL jämfört med bl.a. 27 kap. 1 § MB inte finns lagstöd för
kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten för indexuppräkningar av taxan till
underställd nämnd.
Domen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen och SKL har biträtt
klaganden. SKL:s ståndpunkt är att delegation avseende indexuppräkningen inte
utgör något otillåtet överlämnande av föreskriftsmakt.
SKL:s rekommendation är tillsvidare att i avvaktan på slutligt avgörande i det här
målet låta kommunfullmäktige i beslut fastställa grunderna för taxeuträkning och
indexuppräkning. Vidare bör även beslut för varje indexuppräkning
fortsättningsvis tas av kommunfullmäktige.
De tolv senaste månaders förändring i prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), efter angiven basmånad oktober 2017 motsvarar en +2,8 %. Vid
indexuppräkningen äger Miljö- och byggnadsnämnden rätt att avrunda avgiften
till högre eller lägre närmast hela tiotal kronor.
Timtaxan för offentlig livsmedelskontroll uppräknas med PKV-index till 34,44 kr
och avrundning till 30 kr, respektive för registrering och extra offentlig kontroll
uppräkning med 27,44 kr med avrundning till 30 kr. Timtaxan för receptfria
läkemedel uppräknas med 25,48 kr med avrundning till 30 kr.
Ny taxa 2018 för offentlig livsmedelskontroll ändras till 1260 kr/timma respektive
för registrering och extra offentlig kontroll till 1010 kr/timma. Timtaxan för
receptfria läkemedel ändras till 940 kr.

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 185
Ändrad miljöbalkstaxa genom ändringar i miljötillsynsförordningen samt
indexändring för 2018
Dnr MBN/2017:1640

Beslut
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar
att föreslå kommunfullmäktige anta förslaget till ändrad miljöbalkstaxa för
prövning och tillsyn enligt Miljöbalken och Förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd enligt bilaga 2 samt,
att ändra timavgiften till 940 kr för 2018.
att taxorna skall gälla från 2018-01-01 och införas i OKFS.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
_____________

Syfte
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 8 kap. 3b §
kommunallagen. Miljöbalken i 27 kap. 1 § första stycket innehåller särskilda
föreskrifter om avgifter för kommunernas verksamhet. Miljö- och
byggnadsnämnden bör utöver den andel som skall skattefinansieras sträva efter
full kostnadsfinansiering för tillsynen. Som ett led i detta arbete sker en
fortlöpande översyn av taxorna.
Bakgrund
Kommunfullmäktige beslutade 2016-11-10, §§ 123, att fastställa miljötaxan med
en timtaxa motsvarande 910 kr.
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja
de i denna taxa antagna fasta avgifterna med den procentsats för det innevarande
kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2016, samt att taxan
gäller från och med 1 januari 2017.
Genom ändringar i miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) ändras
prövningsnivån för vissa verksamheter samt att tillsynen kan beslutas för andra
verksamheter med s.k. fasta avgifter som framgår av bilaga 2 i taxan.
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Förändringarna innebär för miljöverksamheter med fast årsavgift relativt små
förändringar men för vissa tillsynsobjekt innebär det en höjning och för andra
verksamheter en sänkning av avgiften. Hälsoskyddstillsynen ändras främst genom
att fasta årsavgifter uttas för tillsynen av skolor/förskolor. Tidigare har dessa
avgifter enbart varit timbaserade. Ett avgiftsuttag med fasta årsavgifter förutsätter
att kommunen utför tillsynen dock att tillsynen för vissa objekt med relativt låga
avgifter kan innebära tillsyn vartannat år.
Avgifter för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i
form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 som
multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de
grunder i övrigt som framgår av taxebilaga 1.
Miljöbalkstaxan är uppbyggd med en textdel + bilaga 1 och 2. Ändringarna i
avgiftsklassning framgår av bilaga 2.
Index för uppräkning av taxan
SKL har tagit fram ett prisindexindex för kommunal verksamhet (PKV).
Prisindexet är avsett att användas av kommunerna som underlag vid beräkning av
kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
I en dom (M 473 - 17) från Mark- och miljödomstolen i Vänersborg har
domstolen prövat frågan om uttag av avgift för tillsynen av en avloppsanläggning.
Domstolen underkände den rådande beslutsordningen där kommunalförbundets
nämnd med delegation getts beslutanderätt att justera taxan med indexuppräkning.
Enligt domstolen saknades lagstöd för en sådant förfarande, då beslut av den arten
måste fattas av fullmäktige. Med andra ord anser domstolen att det i 3 kap. 9,
10 §§ KL jämfört med bl.a. 27 kap. 1 § MB inte finns lagstöd för
kommunfullmäktige att delegera beslutsrätten för indexuppräkningar av taxan till
underställd nämnd.
Domen är överklagad till Mark- och miljööverdomstolen och SKL har biträtt
klaganden. SKL:s ståndpunkt är att delegation avseende indexuppräkningen inte
utgör något otillåtet överlämnande av föreskriftsmakt.
SKL:s rekommendation är tillsvidare att i avvaktan på slutligt avgörande i det här
målet låta kommunfullmäktige i beslut fastställa grunderna för taxeuträkning och
indexuppräkning.
Vidare bör även beslut för varje indexuppräkning fortsättningsvis tas av
kommunfullmäktige.
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Timtaxa
De tolv senaste månaders förändring i prisindex för kommunal verksamhet
(PKV), efter angiven basmånad oktober 2017 motsvarar en +2,8 %. Vid
indexuppräkningen äger Miljö- och byggnadsnämnden rätt att avrunda avgiften
till högre eller lägre närmast hela tiotal kronor.
Timtaxan för miljöbalkstaxan uppräknas med PKV-index 940 kr
(indexuppräkning av nuvarande taxa 910 kr med 25,48 kr som avrundas
till 30 kr).
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
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§ 187
Ansökan om LONA-bidrag för undersökning avseende invasiva växtarter
Dnr MBN/2017:1644

Beslut
Miljö och byggnadsnämnden beslutar
att för 2018 ansöka om LONA-anslag för inventera invasiva arter,
att notera informationen och att lägga densamma till handlingarna.

Denna paragraf förklaras omedelbart justerad.
__________
Bakgrund
Miljö- och byggnadsnämnden har i verksamhetsplanen för 2017 (antagen
2016-12-08, § 268) lämnat ett uppdrag till förvaltningen om undersökning
avseende påverkan från invasiva växtarter som kan påverka Rödsvattnet och
Grindsbysjön. I uppdraget ingår även att undersöka möjligheterna att ansöka om
LONA-bidrag inför 2018.
Miljö- och byggnadsförvaltningen lämnar en föredragning med förslag till
ansökan om LONA-bidrag för projektet.
Projektet bör i första hand avse en kunskaps- och informationsspridning. I ett
något senare skede bör projektet omfatta en fördjupad inventering med
bedömning av möjliga åtgärder samt förslag till handlingsplan med riktlinjer från
den nationella strategin.
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