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Tjänsteskrivelse

Översyn av avgift - uppdrag från Kommunfullmäktige
Förslag till beslut
Bygg- och miljöavdelningen föreslår bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden
besluta att
1. Föreslå kommunfullmäktige att slopa avgiften för åtalsanmälan då en
avgift tas ut för handläggning.
2. Föreslå att avgiften inte debiteras från det att kommunfullmäktige antar
förslaget under innevarande år.
3. Förklara beslutet som omedelbart justerat.

Ärendet
Uppdrag från kommunfullmäktige gällande översyn av avgift för upprättande av
anmälan till polis eller åklagare.

Bygg- och miljöavdelningens bedömning
Enligt kommunallagen får kommuner ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter
som de tillhandahåller. Taxor och avgifter fastslås av kommunfullmäktige i
samband med budgetarbetet.
Avgiftsfinansieringsgraden för en verksamhet talar om i vilken mån en
verksamhet finansieras av sina avgifter. I vilken mån avgifter finansierar
verksamheterna kan bero på såväl lagstiftningen inom respektive område samt på
den politiska ambitionen. Inom både miljö- och hälsoskydd och plan- och bygg
har kommunen en högre avgiftsfinansiering än riket i genomsnitt. Det framgår av
rapporten "Taxor och avgifter Värmdö" PwC, september 2015.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2015-12-16, § 222, pkt 2, beslutades att
en översyn ska göras av avgiften för upprättandet av anmälan till polis eller
åklagare enligt 26 kap 2 § miljöbalken, med en inriktning om att slopa avgiften
och återkomma med förslag till justering under våren 2016.
Av 26 kap 2 § framgår att tillsynsmyndigheten ska anmäla överträdelser av
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bestämmelser i balken eller i föreskrifter som har meddelats med stöd av balken
till polismyndigheten eller åklagarmyndigheten, om det finns misstanke om brott.
Av taxans 23 § framgår att 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
enligt beslut av bygg-, miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Av taxan framgår att avgift för upprättande av anmälan till polis eller åklagare
enligt 26 kap 2 § MB uppgår till 3150 kr vilket motsvarar tre timmars
handläggningstid.
Ett tillsynsärende kan skapas via klagomål eller uppmärksammas av inspektion på
plats. eller via ett klagomål. Vid kommunicering så kan fastighetsägaren
uppmanas att inkomma med ansökan om strandskyddsdispens. Om en
överträdelse har gjorts ska den anmälas.
En fastighetsägare kan således få tre avgifter i ett ärende. Det kan vara avgift för
klagomålet om det är befogat. Det kan vara avgift för strandskyddsdispens och det
kan vara avgift för upprättande av åtalsanmälan.
Under 2015 har 19 st upprättande av anmälan till åklagare gjorts, det motsvarar en
intäkt om 59850 kr.
Under 2014 har 28 st upprättande av anmälan till åklagare gjorts vilket motsvarar
en intäkt om 88200.
Av kommunfullmäktiges uppdrag framgår att översynen ska ske med inriktning
om att slopa avgiften
Kommunfullmäktige beslutar om taxor och därmed föreslår avdelningen nämnden
föreslår kommunfullmäktige att slopa avgiften för åtalsanmälan då en avgift tas ut
för handläggning.
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