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§ 60. Avgifter inom Miljöavdelningen
Beslut
Kommunfullmäktige beslutar att nedanstående avgifter ska debiteras enligt följande förslag
under år 2020:
 Årliga avgifter och tillsynsavgifter för kommunen och kommunala bolag debiteras
enligt ordinarie taxa.
 Tillsynsavgifter för privatpersoner debiteras enligt ordinarie taxa.
 Årliga avgifter enligt Miljöbalken för hälsoskyddsverksamhet debiteras inte år 2020.
 Årlig kontrollavgift för verksamhet enligt Livsmedelslagen debiteras inte år 2020
 Årlig avgift för Tobak, Läkemedel och Folköl debiteras inte för år 2020.
 Ansökningsavgifter debiteras enligt ordinarie taxa.
 Årliga avgifter och ansökningsavgifter enligt Miljöbalken för miljöskyddsverksamhet
debiteras enligt ordinarie taxa.
 Tillsynsavgift för miljöskyddsverksamhet, u-verksamhet, debiteras inte år 2020.
 Tillsynsavgifter med anledning av brister vid tidigare tillsyns debiteras enligt ordinarie
taxa.
Ärendebeskrivning
Kundsegment
Syftet med denna översyn är att hitta möjligheter till lättnader avseende tillsynsavgifter för de
företag vi arbetar med. Privatpersoner, kommunen och kommunala bolag (inklusive Gästrike
Vatten AB och Östhammar Vatten AB) ska inte ges några lättnader.
Ansökningsavgift
Ansökningsavgift är den avgift vi debiterar exempelvis vid tillstånd för värmepump, avlopp,
ny verksamhet etc.
Årlig tillsynsavgift
Den årliga tillsynsavgiften debiteras företag som är minst anmälningspliktiga enligt
miljöbalken med undantag för vissa verksamheter inom hälsoskydd. Avgiften debiteras
årligen utifrån en fastställd taxa. Denna avgift debiteras företagen så länge de är aktiva.
Avgiften finansierar miljöavdelningens tillsynsarbete.
Årlig tillsynsavgift debiteras samtliga livsmedelsföretagare enligt samma princip.
Andra tillsynsavgifter
Tillsyn på verksamheter som inte betalar årlig avgift debiteras idag efter genomfört
tillsynsbesök. Avgift för tillsyn utförd hos företag kan likställas med avgift för årlig tillsyn.
Motivering av förslag till beslut
Anledningar till att årlig avgift för hälsoskyddsverksamheten inte ska debiteras är att dessa
företag generellt är små och inom drabbade sektorer till exempel tillfälligt boende,
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hotellverksamhet, tatuerare, fotvård, gym osv. Till skillnad mot miljöskyddsverksamhet som i
allmänhet är större företag då årlig avgift debiteras anmälningspliktig och tillståndspliktig
verksamhet. Inom miljöskyddsverksamhet finns företag inom industri, tillverkning osv. Dock
undantas s.k. u-verksamhet inom miljöskyddsverksamheten då de generellt är små företag.
Anledningar till att årlig avgift för livsmedelsverksamhet inte ska debiteras är att det är
företag inom drabbade sektorer och till stor del små verksamhetsutövare till exempel
restauranger. Undantag är kommunal verksamhet som fortsatt bör debiteras enligt taxa.
Tillsyn av verksamheter som säljer tobak, läkemedel och folköl föreslås inte debiteras med
anledning av att dessa verksamheter till stor del är kiosker, bensinstationer och liknande.
Även dessa är drabbade sektorer.
Tillsynsavgifter med anledning av brister vid tidigare tillsyn anser vi ska debiteras enligt
gällande taxa då det är upp till verksamhetsutövaren att inte ha brister i sin verksamhet.
Tillsynsavgifter för privatpersoner anser vi ska debiteras enligt ordinarie taxa då det inte har
påverkan på samhällsservice eller arbetsgivare. Dessa tillsynsavgifter är exempelvis
avloppsinventering, klagomålshantering, strandskydd etc.
Vi föreslår att ansökningsavgifter för exempelvis nya tillstånd för värmepump, avlopp, ny
verksamhet etc. skall vara oförändrad och ej omfattas av eventuella lättnader. Vi motiverar
detta med att ansökan är en frivillig aktiv handling. Eventuella företagare är medvetna om att
avgift för handläggning kommer att debiteras.
Differentierad hantering av tillsynsavgifter
Om en differentierad reducering av tillsynsavgifter ska ske krävs först vilka variabler som
differentieringen ska utgå ifrån. Det kommer även att krävas en stor administrativ insats.
Risken att avgifterna kommer att upplevas som orättvisa är påtaglig vilket kommer att leda till
ännu mer administrativt arbete.
Ansökningsförfarande om lättnader
Att verksamhetsutövare rent generellt skulle ges möjlighet att ansöka om lättnader eller
borttagande av avgift efter genomförd årlig debitering skulle medföra en stor administrativ
börda både för kommunen och företagen. Det skulle även krävas ett regelverk att förhålla sig
till.
Uppskov
Att lämna uppskov med betalning till privatpersoner och företag vid begäran sker redan idag
om någon så önskar. Att lämna uppskov på årliga avgifter rent generellt skulle skapa en stor
administrativ börda varpå detta inte förespråkas.
Lagstöd
Det finns idag inget lagligt stöd för kommunen att reducera eller efterskänka tillsynsavgifter
generellt. Men aktuellt läge är extraordinärt och krisartat varpå hastiga och tillfälliga
lagförändringar kan komma att ske.
Ekonomi
De verksamhetsområden som föreslagits få lättnader i form av tillfälligt, år 2020, avskaffade
avgifter är markerade med orange färg i tabellen nedan. Summan uppgår till drygt 2,1 mnkr.
Beloppen avser budgeterade medel.
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Budgeterade belopp 2020 (tkr)

Alkohol
Tobak
Folköl
Läkemedel
Livsmedel
Vatten
Miljöskydd
Miljöskydd U-objekt
Miljöskydd B-objekt
Miljöskydd C-objekt
Hälsoskydd
Hälsoskydd lokaler för undervisning
Hälsoskydd samlingslokaler
Hälsoskydd hygienisk behandling
Summa

Årliga avgifter
(externa)
340
120
40
15
900
20
0

Årliga avgifter
(interna)
5
0
0
0
400
80
0

160
200
445
0
0
0
2 240

Övriga avgifter

230
25
315
50
0
0

255
0
0
0
100
0
1 250
100
0
0
3 300
0
50
100

Summa
600
120
40
15
1 400
100
1 250
100
390
225
4 060
50
50
100

1 105

5 155

8 500

Ärendets behandling
Krisledningsnämnden behandlade ärendet 2020-03-27, § 14:
Krisledningsnämnden beslutar att:
 Årliga avgifter och tillsynsavgifter för kommunen och kommunala bolag debiteras
enligt ordinarie taxa.
 Tillsynsavgifter för privatpersoner debiteras enligt ordinarie taxa.
 Årliga avgifter enligt Miljöbalken för hälsoskyddsverksamhet debiteras inte år 2020.
 Årlig kontrollavgift för verksamhet enligt Livsmedelslagen debiteras inte år 2020
 Årlig avgift för Tobak, Läkemedel och Folköl debiteras inte för år 2020.
 Ansökningsavgifter debiteras enligt ordinarie taxa.
 Årliga avgifter och ansökningsavgifter enligt Miljöbalken för miljöskyddsverksamhet
debiteras enligt ordinarie taxa.
 Tillsynsavgift för miljöskyddsverksamhet, u-verksamhet, debiteras inte år 2020.
 Tillsynsavgifter med anledning av brister vid tidigare tillsyns debiteras enligt ordinarie
taxa.
Beslutet innebär att krisledningsnämnden övertar en uppgift som rör verkställighet av
fullmäktiges beslut in om bygg- och miljönämndens område.
Krisledningsnämnden föreslår att fullmäktige beslutar att ovanstående avgifter ska debiteras
enligt förslaget ovan under år 2020.
Ärendet bereddes i kommunstyrelsen 2020-03-31, § 113.
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På grund av situationen med smittspridning av covid-19 bordlades flertalet av de ärenden som
skulle ha behandlats på fullmäktiges sammanträde 2020-04-21, § 31, däribland detta ärende.
Beslutet skickas till
 Kommundirektör Peter Nyberg
 Samhällsbyggnadschef Ulf Andersson
 Bygg- och miljönämnden
 Webbredaktör för publicering/hantering på kommunens webbplats, sida avgifter
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