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Ärendenummer
W3D3: BTN-2020/286
Bygglovs- och tillsynsnämnden

Förslag till revidering av taxa för bygglovs- och
tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken (HKF 4210)
Förslag till beslut
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutar:
1. Bygglovs- och tillsynsnämnden hemställer att kommunfullmäktige
fastställer taxan för nämndens verksamhet enligt miljöbalken enligt bilaga
1 till förvaltningens tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2020.
2. Beslutet justeras omedelbart.

Beskrivning av ärendet
Enligt 27 kap. 1 § miljöbalken får fullmäktige besluta om en taxa för den prövning
och tillsyn enligt balken som utförs av kommunen.
Bygglovs- och tillsynsnämnden beslutade den 15 april 2020 att hemställa att
fullmäktige skulle revidera den befintliga taxan för nämndens verksamhet enligt
miljöbalken. Fullmäktige har ännu inte beslutat i ärendet då processen runt Mål
och budget för 2021 sköts fram på grund av pandemin.
Miljö- och bygglovsförvaltningen fick den 3 september i uppdrag av
kommunstyrelsens förvaltning att redovisa möjligheter till effektivisering av
nämndens verksamhet. I ett av förvaltningens förslag till kommunstyrelsens
förvaltning framgår att en ökad avgiftsfinansiering av nämndens tillsyn och
prövning enligt miljöbalken (höjning av timavgiften) med 1,5–1,8 miljoner kronor
medför motsvarande sänkning av skatteanslaget till nämnden.
I förslag till Mål och budget 2021, som förväntas beslutas på kommunfullmäktige
den 2 november, föreslås bygglovs- och tillsynsnämndens ram att minskas med
1,8 miljoner. Förslaget till kommunfullmäktige lyder ”Taxa för bygglovs- och
tillsynsnämndens verksamhet enligt miljöbalken (-1,8 mnkr)”.

Förvaltningens synpunkter
Miljö- och bygglovsförvaltningen föreslår att bygglovs- och tillsynsnämnden
hemställer att fullmäktige reviderar taxan för nämndens verksamhet enligt
miljöbalken, HKF 4210, i enlighet med bilaga 1 till detta tjänsteutlåtande.
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Förändringen jämfört med det förslag till ny taxa som nämnden beslutade om i
april 2020 är att timavgiften föreslås fastställas till 1480 kronor per timme.
Taxekoderna 4.2.3.1 och 4.2.3.2 i taxebilaga 1 föreslås revideras. Taxekod 39.351 revideras och taxekod 39.35-2 läggs till ny i taxebilaga 2. I övrigt är
taxeförslaget detsamma som det som tidigare föreslogs av nämnden den 15 april
2020.

Juridiska och ekonomiska konsekvenser
En höjning av timavgiften som tillämpas i enlighet med HKF 4210 medför ökade
intäkter med uppskattningsvis 1.5 till 1.8 miljoner kronor. Med den föreslagna
höjningen av timavgiften till 1480 kronor skulle självfinansieringsgraden öka till
ca 80 % inom miljöbalkens tillsynsområde.
Höjning av timavgiften från dagens 1242 kronor per timme till 1480 kronor per
timme innebär att en verksamhet som idag betalar för 3 timmar årlig tillsynsavgift
får en höjd årlig avgift med motsvarande 718 kronor per år.
Förvaltningen bedömer i övrigt inte att förslaget innebär några juridiska
konsekvenser för nämndens verksamhet.
Toralf Nilsson
Teknisk direktör

Staffan Stafström
Miljöchef

Bilagor
Bilaga 1 - Förslag ändrad taxa miljöbalken HKF 4210 med taxebilagorna 1 och 2
Bilaga 2 - Förslag ändrad taxa miljöbalken HKF 4210 med taxebilagorna 1 och 2 markerade ändringar

