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§ 137

Dnr KS/2019:177

Revidering av miljönämndens taxa avseende renhållning,
Mjölby och Boxholms kommun - till KF
Bakgrund
Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
strålskyddslagen reglerar de avgifter som miljönämnden kan ta ut i samband med
tillsyn och prövning.
Sammanfattning
En revidering av taxan föreslås så att avgifterna i samband med prövning av vissa
renhållningsärenden stryks.
Skäl för beslut
Nedan redovisas avgifterna, föreslagna förändringar samt konsekvenser av
förändringarna.
Ur taxebilaga 1:
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR – 15 KAP
Nuvarande taxa
Förslag
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från vad kommunfullmäktige föreskrivit i
5 kapitlet i de lokala Renhållningsordningarna gällande:
1. Ansökan om
0,5 x timavgift
Ingen avgift
gemensam behållare
2. Ansökan om uppehåll i 0,5 x timavgift
Ingen avgift
hämtningen av
hushållsavfall och slam
3. Ansökan om förlängt
0,5 x timavgift
Ingen avgift
hämtningsintervall för
hushållsavfall
Timavgiften är för närvarande 820 kronor. Under år 2018 hanterades 23 stycken
ärenden om renhållningen vilket gav en intäkt på 9 430 kronor, år 2017 var det 16
stycken ärenden med en intäkt på 6 560 kronor.
Enligt miljökontorets bedömning är handläggningen av denna typ av ärenden
relativt enkel, inkomsten är värdefull men inte avgörande.
Agerande som minskar avfallsmängden bör uppmuntras istället för att
avgiftsbeläggas.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll § 111, 2019-05-13
Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och strålskyddslagen,
Reviderad av KF i Mjölby kommun 2018-12-19, § 197
Reviderad av KF i Boxholms kommun 2018-12-10 § 103

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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fortsättning § 137
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
1.

Kommunfullmäktige reviderar ”Taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och strålskyddslagen” enligt förslag.

2.

Den reviderade taxan ska gälla från och med den 1 juli 2019.

3.

Ovanstående beslut tas under förutsättning att Boxholms kommun fattar
likalydande beslut.

___
Beslutet skickas till:
Kommunfullmäktige
Boxholms kommun
Akten
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Boxholms kommun

§ 37

Dnr 2019:783

Revidering av miljönämndens taxa avseende renhållning,
Mjölby och Boxholms kommun
Bakgrund
Miljönämndens taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
strålskyddslagen reglerar de avgifter som miljönämnden kan ta ut i samband
med tillsyn och prövning.
Sammanfattning
En revidering av taxan föreslås så att avgifterna i samband med prövning av
vissa renhållningsärenden stryks.
Beslutsunderlag
 Taxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken och
strålskyddslagen,
Reviderad av KF i Mjölby kommun 2018-12-19, § 197
Reviderad av KF i Boxholms kommun 2018-12-10 § 103
Skäl för beslut
Nedan redovisas avgifterna, föreslagna förändringar samt konsekvenser av
förändringarna.
Ur taxebilaga 1:
AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR – 15 KAP
Nuvarande taxa
Förslag
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från vad kommunfullmäktige
föreskrivit i 5 kapitlet i de lokala Renhållningsordningarna gällande:
1. Ansökan om
0,5 x timavgift
Ingen avgift
gemensam behållare
2. Ansökan om uppehåll 0,5 x timavgift
Ingen avgift
i hämtningen av
hushållsavfall och slam
3. Ansökan om förlängt
0,5 x timavgift
Ingen avgift
hämtningsintervall för
hushållsavfall
Timavgiften är för närvarande 820 kronor. Under år 2018 hanterades 23
stycken ärenden om renhållningen vilket gav en intäkt på 9 430 kronor, år
2017 var det 16 stycken ärenden med en intäkt på 6 560 kronor.
Enligt miljökontorets bedömning är handläggningen av denna typ av
ärenden relativt enkel, inkomsten är värdefull men inte avgörande.
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Boxholms kommun

Forts § 37
Agerande som minskar avfallsmängden bör uppmuntras istället för att
avgiftsbeläggas.
Beslut
Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige i Mjölby kommun respektive
Boxholms kommun att revidera ”Taxa för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken och strålskyddslagen” enligt:
Prövning
Prövning av ansökan om dispens från vad kommunfullmäktige
föreskrivit i 5 kapitlet i de lokala Renhållningsordningarna gällande:
1. Ansökan om gemensam behållare
Ingen avgift
2. Ansökan om uppehåll i hämtningen av
hushållsavfall och slam
3. Ansökan om förlängt hämtningsintervall för
hushållsavfall

Ingen avgift
Ingen avgift

Miljönämnden föreslår kommunfullmäktige i Mjölby kommun respektive
Boxholms kommun att den reviderade taxan ska gälla från och med den
1 juli 2019.
___
Beslutet skickas till:
Kommunstyrelsen, Mjölby kommun
Kommunstyrelsen, Boxholms kommun
Akten

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

