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Policy för ersättning i vattenskyddsområden
(2019 KS0421)
Beslut

Arbetsutskottets förslag till beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta policy för ersättningar gällande
vattenskyddsområden i Hylte kommun.
Beskrivning av ärendet

Kommunfullmäktige har beviljat en motion om att Hylte kommun ska ta fram en policy om
taxor och avgifter i kommunens befintliga och blivande vattenskyddsområden. I motionen
föreslås att VA-kollektivet betalar tillstånd- och anmälningsavgifter som uppstår till följd av
beslut om vattenskyddsområden. Samhällsbyggnadskontoret har nu tagit fram en policy för
detta.
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 vattenskyddsområden. I en omvärldanalys kan vi se bland annat 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 tillstånds- och
anmälningsavgifter relaterade till verksamhet inom vattenskyddsområden, på samma sätt som
i Vara.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag är att låta VA-kollektivet betala de extra kostnader som
uppstår i form av tillstånds- och anmälningsavgifter till följd av beslut om
vattenskyddsområden. Det gäller inte påminnelseavgifter som uppstår till följd av tillsyn eller
uppföljning av tillstånd och anmälningar i vattenskyddsområden.
Handlingar i ärendet
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