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Nämnden för myndighetsutövning 

 

Justeringsmännens sign 

 

Beslutsexpediering 

 

Utdragsbestyrkande 

 

 

Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2017-10-30 kl. 10.00 -11.00 
 
 
 
Justerade paragrafer 

 

 

Omedelbar justering § 38 

 
 
Beslutande 

 

 

John-Erik Pettersson (M) ordf. 

Monica Phil (C)  

 

 

 

 Anita Thörn von Rosen (MP)   
 Solveig Nilsson (AA)  
   
   
   
   
Övriga deltagare Carola Gunnarsson § 38 
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Justering tid och plats Alvesta 2017-10-30 Omedelbar justering  

Sekreterare 
 

 

 Susanne Frank  

Ordförande 
 

      

 John-Erik Pettersson (M)        

Justerare 
 

      
 
 
 

Solveig Nilsson (AA) 

 
 

 
Anslag/Bevis  

 Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

 Nämnden för myndighetsutövning 

Sammanträdesdatum 2017-10-30 

Anslaget under tiden 2017-10-30 - 2017-11-20   

Förvaringsplats  FSP Bygg&Miljö Centralpan 1 Alvesta 

Underskrift   
 Susanne Frank  
  Utdragsbestyrkande 
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NMY § 38 Dnr 2017/422. NMY  

REVIDERING AV NU GÄLLANDE TAXA FÖR 
MILJÖBALKEN, TAXEBILAGA 1 OCH TAXEBILAGA 2 (KF 
2014-12-16 § 118) 

Beslutsunderlag 

Taxebilaga 1 

Taxebilaga 2 

Redogörelse 

Miljöprövningsförordningen (2013:251) har uppdaterats vilket gör att 

nu gällande taxebilaga 1 och taxebilaga 2 avseenden miljöbalken 

också måste uppdateras. Förändringarna i miljöprövningsförordningen 

beror på en anpassning till framförallt industriutsläppsdirektivet 

(IED). De flesta ändringarna av beskrivningarna innebär ingen 

ändring i sak. Det kan vara vissa ord eller begrepp som ändrats/ lagts 

till, ändrade paragrafer i hänvisningar eller att man helt tagit bort 

hänvisning till andra punkter, beroende på att det införts intervall för 

till exempel produktion av något. Många beskrivningar har ändrats för 

att tydliggöra vad som är en IED-verksamhet och inte. Flera har därför 

delats upp i nya punkter. 

För alla beskrivningar som innebär IED-verksamhet har ett tillägg 

gjorts i verksamhetskoden, -i. På flera IED-punkter har det lagts till en 

dygns- eller timnivå som komplement till årsnivån. Detta följer av 

anpassningen till industriutsläppsdirektivet. 

Alla U-punkter har setts över så att de ska följa strukturen utifrån 

miljöprövningsförordningen. Flera av dem är borttagna för att de inte 

längre är aktuella och en del har skrivits om utifrån erfarenhet och 

förslag (SKL).  

Hänvisning till lagrum följer paragraferna i den gällande 

miljöprövningsförordningen. 

Underlaget har tagits fram av Sveriges Kommuner och Landsting 

(SKL).  

I samband med uppdateringen föreslås en uppdelning av verksamhet 

för bassängbad i två verksamhetskoder, 200.50-2 för bassängbad med 

två eller fler bassänger/ badkar som omfattas av årlig avgift (6h) och 

200.50-3 (ny) för bassängbad med en bassäng/ badkar som omfattas 

av timavgift. 

Verksamhet 200.50-4, strandbad, ändras från timavgift till årlig avgift 

(2h). 
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Verksamhet 20.8002, Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter 

timmer fast mått under bark (m
3
 fub) i vatten, ändras från årlig avgift 

till timtaxa. 

Verksamhet 10.20-6, 10.20-7, 10.20-8, 10.20-9, 10.20-10, torvtäkter 

sänks från 20 h till 10 h utifrån erfarenhetsbedömning FSP Bygg & 

Miljö 

Allt som är ändrat på något sätt jämfört med gamla bilagan är 

markerat med lila i bilaga 1 och med rött i bilaga 2. För de punkter i 

bilaga 2 där ingenting står i rött har inga ändringar skett 

överhuvudtaget. 

 

Beslut 

Nämnden för Myndighetsutövning beslutar föreslå 

kommunfullmäktige att revidera taxa för miljöbalken enligt taxebilaga 

1 och taxe-bilaga 2 (KF 2014-12-16 § 118). 

      

Protokollet ska skickas till 

Kommunfullmäktige 

 


