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Taxa och taxebestämmelser för Bygg- och miljönämndens
verksamhet enligt miljöbalken
Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun hemställer om att
kommunfullmäktige beslutar:
1. Med stöd av miljöbalken 27 kap. 1 § antar bilagd taxa (Bilaga 1) och
taxebestämmelser, för prövning och tillsyn enligt miljöbalken.
2. Timavgiften fastställs till 1235 kr + uppräkning med PKV i oktober 2019,
att gälla från och med den 1 januari 2020.
3. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.
4. Nuvarande taxa enligt miljöbalken upphör att gälla den 31 december 2019.
5. Bygg- och miljönämnden ska för varje kalenderår (avgiftsår) höja de i
taxan angivna avgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste
månadernas förändring i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat
fram till den 1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning
är oktober 2018.
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag
till verksamhetsplan för 2020-2022 senast i juni 2019. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2020-2022 för budget 2020 och plan 2021 samt 2022,
arbetat fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor). Taxorna är
förutsättningar för att verksamheten skall kunna genomföras enligt plan.
Ett antal justeringar i bilaga 1 har skett. Förtydliganden gällande uttag av avgifter
samt att lagstiftning har uppdaterats.
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Bakgrund

I enlighet med Norrtälje kommuns styrprocess skall nämnden lämna sitt underlag
till verksamhetsplan för 2020-2022 senast i juni 2019. Kontoret har, utifrån
planeringsförutsättningarna 2020-2022 för budget 2020 och plan 2021 samt 2022,
arbetat fram förslag till underlag till verksamhetsplan (inklusive taxor). Taxorna är
förutsättningar för att verksamheten skall kunna genomföras enligt plan. Enligt
kommunfullmäktiges tidigare beslut om mål och budget ska Bygg- och
miljökontorets verksamhet intäktsfinansieras med ca 75 – 85 % via taxor.
En översyn över gällande Miljöbalkstaxan har gjorts, varvid justeringar har skett i
bilaga 1.
Samberedning

Ingen samberedning krävs i detta ärende.
Beskrivning av ärendet

Bilaga 1, Ett flertal punkter har formulerats om samt vissa mindre ändringar i antal
timavgifter som tas ut för vissa ärendetyper har skett. Dessa är gulmarkerade.
Punkter som är överstrukna tas bort för att de inte är relevanta utifrån nuvarande
lagstiftning.
Koppling till gällande styrdokument

Planeringsförutsättningar 2020-2022 för budget 2020 och plan för 2020-2022.
Lagkrav

Miljöbalken 27 kap. 1 §
Kommunernas rätt att ta ut avgifter allmänt sett framgår av 2 kap. 5 §
kommunallagen (2017:725), som har följande lydelse:
”Kommuner och landsting får ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de
tillhandahåller. För tjänster eller nyttigheter som de är skyldiga att tillhandahålla
får dock avgifter endast tas ut om det följer av lag eller annan författning”.
Ekonomiska konsekvenser

Ändringarna i taxan bedöms ge en liten eller ingen sammanlagd ökning av
intäkter. Förslag till taxa för Bygg- och miljönämndens verksamhet inom
miljöbalken är en förutsättning för mål och budget 2020-2022.
Konsekvensanalys/riskanalys

Konsekvenser av förändringar i förslaget medför konsekvenser för mål och budget
2020-2022.
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Tidplaner

Ärendet följer Norrtälje kommuns styrprocess. Underlag till verksamhetsplan ska
behandlas av nämnden i juni. Kommunfullmäktige behandlar Mål och Budget i
november.
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Handläggare i ärendet har varit Carl Wesslén, Enhetschef Miljö- och
hälsoskyddsenheten
Sara Helmersson
Förvaltningsdirektör
Bygg- och miljökontoret
Bilagor

1. Förslag till ny taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt
miljöbalken 2020
2. Taxa för bygg- och miljönämndens verksamhet enligt miljöbalken 2019
Beslut skickas till
Författningssamlingen
Kommunstyrelsekontoret

