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Sammanträdesdatum 

ALLMÄNNA UTSKOTTET 2018-10-10 

Justerandes sign. 

Au§ 159 Dnr KS 0010/2018 

Reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens verksamheter 

Ärendebeskrivning 
Tillförordnad förval tningschef Malin Sjö berg, Samhälls byggnadsförvaltningen 
Bergslagen har inkommit med förslag daterat den 4 september 2018 till reviderad 
timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter. 

Förslag 
Tillförordnad förvaltningschef Malin Sjöberg föreslår kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuner besluta: 

• Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn och 
prövning enligt Miljöbalken, Strålskyddslagen och Plan- och bygglagen på 
960 kronor antas att gälla från och med den 1 januari 2019. 

• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får varje kalenderår (avgifts år) 
besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxa med den procentsats för det 
innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som 
finns publicerad på Sveriges Kommuner och landstings webbplats i oktober 
månad. Utgångspunkten för indexuppräkningen är oktober månad 2018. 
Timtaxan höjs i steg med jämna tiotals kronor per timme. 

Allmänna utskottets beslut 
Allmänna utskottet hänskjuter ärendet till kommunstyrelsen. 



Lindesbergs kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL2018 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen Sammanträdesdatum 2018-09-19 

§ Ärende 
146 Reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden 

Bergslagens verksamheter 
Dnr A-2018-35 

Beslut 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslår kommunfullmäktige i 
Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora kommuner att besluta: 
• Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn och 

prövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och 
bygglagen på 960 kronor antas att gälla från och med den 1 januari 
2019. 

• Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår 
(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagnatimtaxan med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s 
hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är 
oktober månad 2018. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kr/tim. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter är till stor del 
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa. 
Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som nämnden har. 
Självkostnadsprincipen gäller i all kommunal verksamhet, vilket 
innebär att kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som 
svarar mot kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som 
kommunen eller landstinget tillhandahåller. Enligt Kommunallagen och 
de speciallagar som gäller för nämnden, finns det möjlighet att 
finansiera en del av verksamheten med avgifter. 

Nämndens nuvarande timtaxa antogs att gälla från och med den 1 
januari 2014 och var då på 820 kronor. Genom indexuppräkning är 
taxan idag 830 kronor. Timtaxan motsvarar idag inte kostnaderna för 
den handläggning som genomförs. Det har bland annat fått 
korisekvenserna att förvaltningen inte haft utrymme för att ha den 
bemanning som skulle behövas för att genomföra all tillsyn och kontroll 
som åligger nämndens verksamheter. Det har också lett till att 
förvaltningen ligger efter när det gäller inventering av avlopp, 
undersökning och sanering av förorenade områden, ajourföring av 
primärkartor, möta kommunernas önskemål om planläggning, samt att 
det länge varit ansträngt inom bland annat bygglov och 
livsmedelskontroll. Dessutom har det lett till en mycket slimmad 
organisation, vilket framförallt märks på arbetsmiljön och 
arbetsbelastningen som i sin tur lett till bristande stöd till 
samverkanskommunerna. 

Att ändra timtaxan är första steget i att se över nämndens alla taxor. 
Taxa enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, plan- och 
bygglagen, alkohollagen, tobakslagen, 
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samt mätningsuppdrag kommer också behöva ses över och kommer att 
tas upp för beslut under de närmsta åren. 

Konsekvenser 
Konsekvenserna av en taxehöjning är att nämndens intäkter kommer 
att öka, vilket möjliggör för nämnden att bibehålla eller öka den 
kompetens och de uppdrag inom kontroll och tillsyn som nämnden ska 
göra. De beräkningar som ligger till grund för den nya timtaxan utgår 
från de kostnader förvaltningen har för en genomsnittlig handläggare 
vid utförande av myndighetsarbete enligt en räknemodell från Sveriges 

· Kommuner och Landsting. Kostnaderna skiljer sig inte nämnvärt åt 
mellan verksamheter och därför blir timkostnaden samma för alla 
verksamheter. Förslaget till ny taxa ligger i nivå med andra kommuner 
och gemensamma nämnder i närområdet (uppgifter saknas på några 
ställen på grund av att ny taxenivå håller på att tas fram). 
Restidsersättning tillkommer i vissa kommuner, något som inte utgår 
för Samhällsbyggnad Bergslagens verksamheter. 

Bygg och 
miljö Bygg Miljö 

Kungsör-Arboga 930 
Kumla 1000 870 
Sydnärke 900 
Dalarna-
Västmanland 960 
Örebro 1050 1020 
Karlskoga-Storfors 950 
Hallsberg 1000 
Degerfors 900 700 

Timtaxan ligger till grund för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område, där det finns två taxebilagor. Den första taxebilagan hanterar 
avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan 
handläggning och utgår från den faktiska nedlagda handläggningstiden 
i det enskilda ärendet, eller i förhållande till uppskattat tidsåtgång per 
ärende. De vanligaste ärendena är: 

Ärende Tidsåtgång Nuvarande taxa Ny taxa 
Tillstånd inrättande av 6 timmar 4980 5760 
avloppsanläggning 
Anmälan om värmepump 1 timme 830 960 
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Den andra taxebilagan hanterar fasta årliga tillsynsavgifter för 
miljöfarlig verksamhet som bygger på timtaxan. De vanligaste objekten 
är: 

Ärende Nuvarande taxa Nvtaxa 
Lantbruk ( större 1 2490 2880 
Grus- och bergtäkter (tillståndspliktiga 1 8300 9600 
Drivmedelsstation (medelstor) 2490 2880 
Drivmedelsstation ( större 1 3320 3840 
Fordonstvätt 4980 5760 
Avloppsreningsverk (medelstor) 3320 3840 
Mekaniska verkstäder (medelstor) 4980 5760 

Den nya timtaxan beräknas innebära en intäktsökning på ca 400 000 
kronor jämfört med år 2017 för ärendena inom miljöbalkens områden. 
Intäktsökningen möjliggör utökad bemanning i syfte att arbeta mot de 
mål som finns från både statligt och kommunalt håll. 

Timtaxan ligger också till grund för ny taxa enligt plan- och bygglagen, 
där hela taxemodellen håller på att ses över. Detta kommer som särskilt 
beslut senare under hösten 2018 och kommer också påverka nämndens 
intäkter. 

Värdesäkring av taxenivån 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslås att för varje kalenderår 
(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxan med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt föi· indexuppräkningen är oktober månad 2018 . 

.. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) tas fram av Sveriges 
Kommuner och Landsting (SKL) och är avsett att användas för 
kommunerna som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i 
fasta löner och priser. PKV tas fram genom att priserna för löner, 
material och tjänster samt köpt verksamhet vilztas till ett genomsnittligt 
pris. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kr/tim. 

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av 
den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den 
ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 

Meddelas för åtgärd:_ 
Kommunstyrelserna i Hällefors, Nora, Lindesberg och Ljusnarsberg 
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Sidan 1(3) 

_ _ SAMHÄLLSBYGGNAD 
-, ::~~-:· BERGSLAGEN 

Förslag till beslut 

2018-09-04 Dnr A-2018-35:1 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 
Administrativa enheten 

Kommunfullmäktige i Hällefors, 
Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommuner Malin Sjöberg 

Tfn. 0581-81115 
info@sbbergslagen.se 

Postadress 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Reviderad timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden 
Bergslagens verksamheter 

Förslag till beslut 

Kommunfullmäktige i Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora 
kommuner föreslås besluta: 

• 

• 

Ny timtaxa för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsyn och 
prövning enligt miljöbalken, strålskyddslagen och plan- och bygglagen 
på 960 kronor antas att gälla från och med den 1 januari 2019. 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår 
(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxan med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. 
Timtaxan höjs i steg om jämna 10 kr/tim. 

Ärendebeskrivning 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens verksamheter är till stor del 
finansierade av taxor. Taxan kan bestå av fasta avgifter eller timtaxa. 
Timtaxan styr övriga myndighetstaxor som nämnden har. 
Självkostnadsprincipen gäller i all kommunal verksamhet, vilket innebär att 
kommuner och landsting inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot 
kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter som kommunen eller landstinget 
tillhandahåller. Enligt Kommunallagen och de speciallagar som gäller för 
nämnden, finns det möjlighet att finansiera en del av verksamheten med 
avgifter. 

Nämndens nuvarande timtaxa antogs att gälla från och med den 1 januari 
2014 och var då på 820 kronor. Genom indexuppräkning är taxan idag 830 
kronor. Timtaxan motsvarar idag inte kostnaderna för den handläggning 
som genomförs. Det har bland annat fått konsekvenserna att förvaltningen 
inte haft utrymme för att ha den bemanning som skulle behövas för att 
genomföra all tillsyn och kontroll som åligger nämndens verksamheter. Det 
har också lett till att förvaltningen ligger efter när det gäller inventering av 
avlopp, undersökning och sanering av förorenade områden, ajourföring av 
primärkartor, möta kommunernas önskemål om planläggning, samt att det 

Besöksadress 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

Telefon/ fax 

0581-810 00 vxl 
0581-169 72 fax 

E-post/ www Organisationsnr: 

info@sbbergslagen.se 212000-2015 
http ://www.sbbergslagen.se 



Ärende 
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Dnr A-2018-35: 

länge varit ansträngt inom bland annat bygglov och livsmedelskontroll. 
Dessutom har det lett till en mycket slimmad organisation, vilket framförallt 
märks på arbetsmiljön och arbetsbelastningen som i sin tur lett till bristande 
stöd till samverkanskommunerna. 

Att ändra timtaxan är första steget i att se över nämndens alla taxor. Taxa 
enligt miljöbalken, strålskyddslagen, livsmedelslagen, plan- och bygglagen, 
alkohollagen, tobakslagen, samt mätningsuppdrag kommer också behöva 
ses över och kommer att tas upp för beslut under de närmsta åren. 

Konsekvenser 

Konsekvenserna av en taxehöjning är att nämndens intäkter kommer att öka, 
vilket möjliggör för nämnden att bibehålla eller öka den kompetens och de 
uppdrag inom kontroll och tillsyn som nämnden ska göra. De beräkningar 
som ligger till grund för den nya timtaxan utgår från de kostnader 
förvaltningen har för en genomsnittlig handläggare vid utförande av 
myndighetsarbete enligt en räknemodell från Sveriges Kommuner och 
Landsting. Kostnaderna skiljer sig inte nämnvärt åt mellan verksamheter 
och därför blir timkostnaden samma för alla verksamheter. Förslaget till ny 
taxa ligger i nivå med andra kommuner och gemensamma nämnder i 
närområdet (uppgifter saknas på några ställen på grund av att ny taxenivå 
håller på att tas fram). Restidsersättning tillkommer i vissa kommuner, 
något som inte utgår för Samhällsbyggnad Bergslagens verksamheter. 

Bygg och 
miljö Bygg Mil_jö 

Kungsör-Arboga 930 
Kumla 1000 870 
Sydnärke 900 
Dalarna-Västmanland 960 
Örebro 1050 1020 
Karlskoga-Storfors 950 
Hallsberg 1000 
Degerfors 900 700 

Timtaxan ligger till grund för prövning och tillsyn inom miljöbalkens 
område, där det finns två taxebilagor. Den första taxebilagan hanterar 
avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan handläggning 
och utgår från den faktiska nedlagda handläggningstiden i det enskilda 
ärendet, eller i förhållande till uppskattat tidsåtgång per ärende. De 
vanligaste ärendena är: 

Tidsåtgång Nuvarande taxa Ny taxa 
Tillstånd imättande av 6 timmar 4980 5760 
avloppsanläggning 
Anmälan om värmepump 

Postadress 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Besöksadress 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

1 timme 

Telefon/ fax 

0581-810 00 vxl 
0581-169 72 fax 
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E-post / www 

info@bmb.se 
http://www.bmb.se 

960 

Organisationsnr: 

212000-2015 



Ärende 
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Sidan 3(3) 

Dnr A-2018-35: 

Den andra taxebilagan hanterar fasta årliga tillsynsavgifter för miljöfarlig 
verksamhet som bygger på timtaxan. De vanligaste objekten är: 

Nuvarande taxa Ny taxa 
2490 2880 

Grus- och bergtäkter (tillståndspliktiga) 8300 9600 
Drivmedelsstation (medelstor) 2490 2880 
Drivmedelsstation (större) 3320 3840 
F ordonstvätt 4980 5760 
Avloppsreningsverk (medelstor) 3320 3840 
Mekaniska verkstäder (medelstor) 4980 5760 

Postadress 

Kungsgatan 41 
711 30 Lindesberg 

Den nya timtaxan beräknas innebära en intäktsökning på ca 400 000 kronor 
jämfört med år 2017 för ärendena inom miljöbalkens områden. 
Intäktsökningen möjliggör utökad bemanning i syfte att arbeta mot de mål 
som finns från både statligt och kommunalt håll. 

Timtaxan ligger också till grund för ny taxa enligt plan- och bygglagen, där 
hela taxemodellen håller på att ses över. Detta kommer som särskilt beslut 
senare under hösten 2018 och kommer också påverka nämndens intäkter. 

Värdesäkring av taxenivån 

Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen föreslås att för varje kalenderår 
(avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna timtaxan med den 
procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober 
månad. Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. 

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) tas fram av Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) och är avsett att användas för kommunerna som 
underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. 
PKV tas fram genom att priserna för löner, material och tjänster samt köpt 
verksamhet viktas till ett genomsnittligt pris. Timtaxan höjs i steg om jämna 
10 kr/tim. 

Beslut om avgift eller om nedsättning av avgift i enskilda fall fattas av den 
kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den 
anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet. 

För Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen 

Malin Sjö berg 
Tf förval tningschef 

Bilaga: Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område med 
taxebilaga 1 och taxa enligt strålskyddslagen 

Besöksadress 

Kungsgatan 41 
Gamla Kirurgen 

Telefon/ fax 

0581-810 00 vxl 
0581-169 72 fax 

E-post/www 

info@bmb.se 
http://www.bmb.se 

Organisationsnr: 

212000-2015 



Förslag baserat på ny timtaxa från 2019-01-01 

/ Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Hällefors, Lindesbergs, Ljusnarsbergs och Nora kommuns kostnader 
för prövning och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken 
eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller 
natur- och kulturvård, skydd av områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som 
orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och 
biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar. 

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a. enligt 26 kap. 22 § 
miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för 
rättegångskostnader. 

2 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för 
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, dispens eller 
undantag. 
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd. 
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt. 

3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat. 
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken eller bestämmelser 
meddelade med stöd av miljöbalken överklagas. 

4 § Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas av den kommunala 
nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som 
medför avgiftsskyldighet. 

5 § Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller 
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens eller 
ersättningens storlek ska kunna bestämmas. 

Timtcu:a 

6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan -8±G 960 kronor per hel timme handläggningstid. 

A vgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast 
avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten 
tilldelats ( årlig tillsyns avgift), i förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det 
enskilda ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan. 

7 § I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid avses med 
handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden har använt för 
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, 
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revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning och 
beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda 
handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen timavgift ut. För inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00 lördagar, 
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, midsommarafton och helgdagar, tas 
avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

8 § Tmcenivån skall värdesäkras med en indexuppräkning för att kompensera 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens ekonomi för framtida kostnads'..,.tveckling. 
När framtida indexförändring uppnått viss nivå skall : 
Timtaxan höjas i steg om jämna 10 kr/tim 
Startvärde skall vara konsumentprisindex (kpi) för november månad 2008. 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i 
denna taxa antagna timtaxan med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för 
kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2018. Timtaxan höjs i steg om jämna 10 
kr/tim. 

Avgifter för prövning 

9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av 
fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 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 anges taxebilaga 1. 

Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser. 

10 § Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har 
besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. 
Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas 
timavgift ut för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden. 

11 § Avgift för prövning ska erläggas av sökanden. 

12 § Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. 

13 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av kommunen är 
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 
5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. 
Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärenden om tillstånd, 
dispens eller undantag enligt 7 kap. miij öbalken eller förordningen (1998: 1252) om ornrådesskydd 
enligt miljöbalken. 

14 § Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den verksamhet eller 
åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 

Avgifter med anledning av anmälan 
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15 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas i form av fast 
avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 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 anges taxebilaga 1. 
Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser. 

16 § Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan av miijöfarlig verksamhet med 
beteckningen C i bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i 
ärendet. 

17 § Utöver avgift med anledning av handläggning av anmälan, kan avgift för tillsyn i övrigt 
komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna 
taxa. 

Avgift för tillsyn i övrigt 

18 § För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 2 ska 
betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som anges som tidsfaktor i taxebilaga 
2. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tidsfaktorn multipliceras med timtaxan. 

Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift för 
denna extra tillsyn betalas för den extra tillsynstiden multiplicerad med timtaxan. 

19 § Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att den 
handläggningstid som anges för anläggningen eller verksamheten i taxebilaga 1 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 anges taxebilaga 1. 

Inspektioner och andra tillsynsåtgärder med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot 
villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud, ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana 
åtgärder tas timavgift ut. 

20 § För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad 
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 

Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt 
taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften med tillägg av 
25 procent av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna. 

21 § Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Sådan avgift ska betalas från 
och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats 
eller anmälan skett eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. 
För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift för prövning eller för handläggning 
av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat 
kalenderår som verksamheten bedrivs. 

22 § Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva verksamheten eller 
vidta åtgärd som föranleder avgiften. För tillsyn över miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska 
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tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller 
kostnader. 

Nedsättning av avgift 

23 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift enligt denna taxa 
sättas ned eller efterskänkas. 

Avgiftens erläggande m.m. 

24 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen, 
Lindesbergs kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning. 

Verkstiillighetsfrågor mm. 

25 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt 
utsöknings balken. 

26 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn 
enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla 
omedelbart även om det överklagas. 

27 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos 
länsstyrelsen. 
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/ Taxebilaga 1 

Avgifter för prövnings- och anmälningsärenden eller annan 
handläggning 

Med tidsfaktor (TF) avses i nedanstående taxa den tid i timmar för den fasta avgiften för 
respektive angivna ärenden. För beräkning av den fasta avgiften multipliceras Tidsfaktor (TF) med 
timtaxan. Tim taxan anges i 6 § i taxan .. 

SKYDD AV NATUREN 

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens från strandskyddsbestämmelsema 
För "normalfallen" se sid 62 
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som 
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för natur- och 
kulturreservat eller vattenskyddsområde 
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för 
natur- och kulhmeservat, naturminne, djur- och växtskyddsområde 
eller vattenskyddsområde 

Anmälan 

Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom natur
och kulturreservat eller vattenskyddsområde som kräver anmälan 
enligt föreskrifter för natur- och kulturreservat eller 
vattenskyddsområde 

Tillsyn 

Tillsyn över strandskyddsområden enligt 7 kap miljöbalken: 
Tillsyn i övrigt som gäller skydd av områden, djur- och växtarter, 
naturmiljön i övrigt, vilthägn eller allemansrätten 

VERKSAMHETER M.M. 

MILJÖFARLIG VERKSAMHET 

Prövning 

TF Avgift 

Timtaxa 

Timtaxa 

Timtaxa 

Timtaxa 

2-10 

Timtaxa 
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Prövning av ansökan om tillstånd enligt 13 § förordningen (1998:899) 
om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. 

1. Inrättande av vattentoalett med sluten tank 3 
2. Inrättande av vattentoalett med avloppsutsläpp till mark eller 

vatten för 1-15 personekvivalenter 6 
3. Inrättande av vattentoalett med sluten tank och anmälan om 

inrättande av avloppsanordning för BDT till samma byggnad vid 
samma tillfälle. 6 

4. Anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning 3 
5. Inrättande av gemensam avloppsanordning med vattentoalett för 

16-200 personekvi valen ter 8-16 

Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta 
värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten 
eller grundvatten enligt vad kommunen föreskrivit. 2 

Anmälan 

Handläggning av anmälan avseende: 

1. Inrättande av avloppsanordning utan vattentoalett enligt 13 § 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd för 1-15 personekvivalenter 

2. Inrättande av gemensam avloppsanordning utan vattentoalett 
för 16-200 personekvivalenter enligt 13 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

3. Ändring av avloppsanordning enligt 14 § förordningen 
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsosk.-ydd 

Handläggning av anmälan avseende inrättande av 
värmepumpsanläggning för 
utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten 

Tillsyn i övrigt 

4 

8-16 
Timtaxa 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i bilaga till 
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd för 
vilken tillstånds- eller anmälningsplikt gäller enligt 5 eller 21 § § samt 
U-objekt med fast avgift 

Årlig tillsynsavgift enligt 
taxebilaga 2 

Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt Timtaxa 
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MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP MILJÖBALKEN 
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och 
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken 

V ATTENVERKSAMHET 
Anmälan om sådan vattenverksamhet som avser uppförande och 
ändring av bryggor (19§ förordningen 1998:1388 om 
vatten verksamhet) 2 

Operativ tillsyn som avser uppförande och ändring av bryggor 2-10 

ÖVRIGA VERKSAMHETER - HÄLSOSKYDD 

Prövning 

Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med 
detaljplan eller områdesbestämrnelser enligt vad kommunen föreskrivit 
med stöd av 31 § förordningen ( 199 8: 8 99) om miljöfarlig verksamhet 

Annan prövning av frågor om tillståndsdispenser och dispenser enligt 
lokala föreskrifter för människors hälsa 

Anmälan 

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan 
upplagsplats för djurspillning inom detaljplan enligt 37 § förordningen 

1 

(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 1 

Handläggning av anmälan enligt 38 och 42 §§ förordningen om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera 

1. Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk 
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av 
skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andraliknande 
skärande eller stickande verktyg 

2. Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars 
används av många människor 

3. Skol- och fritidsverksarnhet 

3 

3 

2 

Timtaxa 

Timtaxa 
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Tillsyn 

Återkommande tillsyn över byggnader, lokaler och anläggningar enligt 
38 och 45 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarligverksamhet och 
hälsoskydd, Timtaxa 

Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är upplåtet för allmänheten eller 
annars utnyttjas av många enligt Naturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten 
NFS 2008 :8. 

Avgift för provtagning 820 kr/prov 1 
Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt. 

Tillsyn i övrigt av hälsoskydd 

KEMISKA PRODUKTER 

Prövning 

Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter (SNFS 
1997 :2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

Anmälan 

Handläggning av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter 
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel 

Tillsyn 

Tillsyn i övrigt av kemiska produkter 

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR 

Prövning 

Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och 
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde 
styckena miljöbalken 

1 

Timtaxa 

Timtaxa 

Timtaxa 

Timtaxa 
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Prövning av dispensansökan gällande total befrielse från 
avfallshämtning enligt vad som föreskrivs i kommunens föreskrifter 
om avfallshantering. 1 

Tillsyn i övrigt 

Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar Timtaxa 
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/ Taxa enligt strålskyddslagen (1988:220) 

Meddelad med stöd av 43 § strålskyddslagen (1988:220), 16 a § strålskyddsförordningen 
(1988:293) och 13 § Statens strålskyddsinstituts föreskrifter (SSI FS 1998:2) om solarier. 

1 § 
Avgift enligt denna taxa erläggs för Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagens tillsynsverksamhet 
enligt strålskyddslagen. 

2§ 
Avgift tas ut i efterskott för varje påbörjad timme handläggningstid. Med handläggningstid avses 
den sammanlagda tid varje tjänsteman vid nämnden har använt för beredning, inspektion, 
föredragning och beslut i ärendet. För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs 
vardagar mellan klockan 19 och 07, lördagar, söndagar och helgdagar tas ut med 1,5 gånger 
ordinarie timavgift. 

3§ 
Avgiftsskyldig är den som bedriver solarieverksamhet eller tillhandahåller solarium med 
sollampor som omfattas av Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om anmälningsplikt. 

4§ 
Gällande timavgift för strålskyddstillsyn är den senast fastställda timavgiften i taxan för tillsyn av 
verksamhet inom miljöbalkens område. 

5§ 
Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen får ändra eller efterskänka avgift om det finns särskilda 
skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, tillsynsbehov och övriga omständigheter. 

6§ 
Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av Samhällsbyggnadsnämnden Bergslagen. Betalning av 
avgift ska ske till nämnden och ska fullgöras inom tid som anges i beslutet om avgift eller i 
särskild faktura. 

Denna taxa träder i kraft 20xx-xx-xx 

10 




