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Samhällsbyggnadsnämnden

Remissvar på motion om avgiftsbefrielse i
vattenskyddsområde
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut är att motionen bifalls och att KF ger SBN i uppdrag att
ta fram en policy för ersättningar gällande i vattenskyddsområden.

Beskrivning av ärendet
Anna Roos (C) har lämnat in en motion om att Hylte kommun ska ta fram en policy om frågor om
taxor och avgifter i kommunens befintliga och blivande vattenskyddsområden. I motionen föreslås
också att VA-kollektivet betalar tillstånd- och anmälningsavgifter som uppstår till följd av beslut om
vattenskyddsområden. Kommunstyrelsens arbetsutskott har gett Samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag
att lämna förslag på svar på motionen.
Olika kommuner tillämpar olika praxis i detta avseende. Normalt får den som söker tillstånd från
Hylte kommun betala vad handläggningen kostar enligt en beslutad timtaxa. Detta gäller både inom
och utanför vattenskyddsområde. I en omvärldsanalys kan vi se att Ljungby och Gislaveds kommuner
tillämpar samma sätt att hantera avgiften för kommunens handläggning av tillståndsansökan som
Hylte gjort hittills. Däremot i Halmstad så debiteras Laholmsbuktens VA för de
handläggningskostnader som orsakas av tillståndsansökningar och anmälningar relaterade till
verksamhet inom vattenskyddsområden, på samma sätt som i Vara.
Kontorets förslag är att låta VA-kollektivet betala tillstånds- och anmälningsavgifter som uppstår till
följd av beslut om vattenskyddsområden. Detta gäller dock inte påminnelseavgifter som uppstår till
följd av tillsyn eller uppföljning av tillstånd och anmälningar i vattenskyddsområden.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse - Remissvar på motion om avgiftsbefrielse i vattenskyddsområde.
Motion Avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsökning inom vattenskyddsområde
§69 KSAU Motion Avgiftsbefrielse för anmälning och tillståndsökning inom vattenskyddsområde –
på remiss
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