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Beslut om nedsättning av avgift
Beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:
1. Huddinge kommun (212000-0068), genom kommunstyrelsen, ska betala en
avgift enligt 2020 års taxa på 55 890 kronor för prövning av tillstånd om
områdesskydd enligt beslut 2.1.2, gällande följande fem naturreservat;
Orlången, Lissmadalen, Lännaskogen, Flemingsbergsskogen och
Gladöskogen.
2. Tillsynstiden enligt taxa HKF 4210 reduceras med 33 534 kronor.
3. Huddinge kommun ska betala 22 356 kronor.
4. Avgiften ska betalas även om beslutet överklagas.

Stöd för beslut
Beslutet är fattat med stöd av 9 kap. 5 § förordning (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken och 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808)
samt 27 § taxa för nämndens arbete med prövning och tillsyn enligt miljöbalken,
HKF 4210.
Delegaten har enligt punkt D 1.2 i gällande delegationsordning rätt att för
nämndens räkning fatta beslut.

Ärendet
Digitaliseringsavdelningen, Huddinge Kommun, ansökte den 14 december 2020
om marknedläggning av fibernätkabel som berör fem specificerade reservat. I
Orlångens naturreservat planeras även borrning och nedläggning av kabel under
vattenbotten, vid Balingsnäsbrons fästen intill Lännavägen.

Tillämpliga bestämmelser
Kommunfullmäktige i Huddinge kommun har beslutat att avgift ska tas ut för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken. Avgiften ska täcka den faktiska tid som
lagts ned för handläggning av ärendet.
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Avgiften är baserad på timavgift i gällande taxa. Avgiften är 1 242 kronor i
timmen. Enligt 27 § i taxa för bygglovs- och tillsynsnämndens arbete med
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, HKF 4210 får nämnden i ett enskilt
ärende ändra en avgift enligt denna taxa om det finns särskilda skäl med hänsyn
till en verksamhets art, omfattning eller tillsynsbehov.

Bygglovs- och tillsynsnämndens bedömning
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar att ta ut fast avgift om 11 178 kronor per
prövning av ansökan om tillstånd inom områdesskydd, vilket innefattar 9 timmars
handläggningstid. Inkommen ansökan behandlar fem stycken olika prövningar
inom områdesskydd, med en totalkostnad av 55 890 kronor.
Bygglovs- och tillsynsnämnden gör bedömningen, med hänsyn till tillsynsbehovet
i detta enskilda fall, att en nedsättning av avgiften med 33 534 kronor baserat på
tillsynstiden 27 timmar är rimlig.
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar därför att ta ut avgift på 22 356 kronor
motsvarande handläggningstiden 18 timmar.

Information och upplysningar
Faktura skickas separat.
Om du har frågor eller undrar över något så kan du kontakta handläggaren.
Beslutet går att överklaga, se bilaga.

BYGGLOVS- OCH TILLSYNSNÄMNDEN

Bilagor:
Hur du överklagar beslutet

Sändlista:
Delges beslut med e-post
Tomas Forslund, Digitaliseringsavdelningen, tomas.forslund@huddinge.se
Kommunstyrelsens förvaltning, vägsektionen, ksf@huddinge.se
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HUR DU ÖVERKLAGAR BESLUTET
Detta beslut kan överklagas hos Länsstyrelsen i Stockholms län.
Tala om vilket beslut du överklagar genom att ange ärendenummer och beslutsnummer
som står högst upp i beslutet. Ange även varför du anser att beslutet är oriktigt och
vilken ändring du vill ha. Handlingar eller annat som du anser stöder din uppfattning
bör också bifogas. Skrivelsen bör undertecknas och du bör ange namn, personnummer
eller organisationsnummer, bostadsadress, telefonnummer och e-postadress.

Hit skickar du ditt överklagande
Överklagandet ska lämnas in eller skickas till Huddinge kommun:
Länsstyrelsen i Stockholms län
via
Huddinge kommun
Miljö- och bygglovsförvaltningen
Miljötillsynsavdelningen
141 85 Huddinge
Du kan också skicka in ditt överklagande via e-post till miljotillsyn@huddinge.se.

Överklaga inom tre veckor
För att överklagandet ska kunna prövas måste ditt överklagande ha kommit in till
Huddinge kommun senast inom tre veckor från den dag du fick del av beslutet.
Har ditt överklagande kommit in i rätt tid kommer handlingarna att skickas vidare
till länsstyrelsen om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt du har begärt.

Frågor
Har du ytterligare frågor om hur du överklagar kan du vända dig till
Miljötillsynsavdelningen i Huddinge kommun via telefonnummer
08-535 300 00 eller e-post miljotillsyn@huddinge.se.

