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Samhällsbyggnadsnämnden

Taxor 2021 inom samhällsbyggnadsnämndens
verksamhetsområde
Förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Taxor 2021 enligt bilagor.

Beskrivning av ärendet
Stora delar av samhällsbyggnadsnämndens intäkter bygger på taxor som revideras årligen. Taxorna
föreslås revideras enligt följande:

VA-taxa med bilaga
Hylte kommun har valt att ha en helt avgiftsfinansierad VA-taxa och utgångspunkten är att avgifterna
ska täcka kommunens hela kostnad för VA. Inför 2021 föreslås taxan höjas med 0,8 % på
brukningsavgifterna och 0,2 % på förbrukningsavgiften. Inga höjningar föreslås för
anläggningsavgifter eller straffavgifter. VA-enheten föreslår vidare att taxan ska indexregleras årligen.
Bakgrund till förslag till höjning är att verksamheten visade negativ avvikelse 2020 med 1 350 tkr
varav ca 700 tkr berodde på vattenläckor. Resterande underskott berodde på ökade kostnader för
elförbrukning, slamtransporter samt spolningsarbeten på avloppsnätet. Vattenläckorna har starkt
samband med att ledningsnätet är i stort behov av förnyelse/relining. Taxan ska också täcka
kapitalkostnader för investeringar.
Renhållningstaxa
I alla Sveriges kommuner är avfallshanteringen avgiftsfinansierad även om det inte finns något
formellt hinder mot att skattefinansiera verksamheten. Liksom VA-taxan är utgångspunkten att
avfallsavgifterna ska täcka kommunens hela kostnad för avfallshanteringen.
Inför 2021 föreslås en höjning av renhållningstaxan med 1 % och för taxan på slam och ÅVC föreslås
en höjning på 0,8 %.
Taxehöjningen beror bland annat på att abonnemanget osorterat hushållsavfall upphör den 1 januari
2021 vilket innebär en förlorad intäkt på 1 200 tkr. Bakgrunden är EU-bestämmelser som säger att
samtliga hushåll ska sortera sitt matavfall senast den 1 januari 2021. Med anledning av detta måste
också renhållningsenheten köpa in 1 200 insamlingskärl för matavfall vilket innebär en investering på
740 tkr.
Regeringen har infört en skatt på avfallsförbränning från och med den 1 april 2020, förslaget innebär
att en avfallsförbränningskatt införs med en skattenivå som trappas upp stegvis, från 75 kr per ton
avfall 2020, till 100 kr per ton avfall 2021 och till 125 kr per ton avfall 2022. Den nya skatten innebär
en kostnadsökning på 125 tkr för 2021.
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Från och med den 1 januari 2021 förlorar renhållningsenheten en intäkt från Stora Enso på 467 tkr i
och med att kommunen lämnar över Borabo deponi till bolaget. Intäkten har finansierat
personalkostnader för tjänster som har utförts på Borabo åt Stora Enso.
Den nya renhållningsentreprenaden som startade den 1 januari 2020 har inneburit ökade
transportkostnader för avfallet som det inte finns utrymme för i nuvarande taxa.
Plan- och byggtaxa
Taxan bygger på SKR’s taxemodell från 2014. Inför 2021 har i huvudsak följande
ändringar/justeringar gjorts i taxan:
1. Tillagt att kommunen får ta ut avgift vid annonsering i dagstidning, i de fall det sker.
2. Förtydligande att avgift tas ut enligt taxan det år ansökan inkommer om inte den nya taxan innebär
en lägre avgift, i så fall ska den nya taxan tillämpas.
3. En del mindre justeringar gällande tidsuppskattning på några ärendetyper, både uppåt och neråt
(jämfört med SKR:s tidsjämförelse).
4. Förtydligande gällande Attefallsåtgärder då Attefallsbostadshus om 30 kvm tillkommit.
5. Ny avgift om 2 000 kr per tomt utöver den 1:a vid ansökan om förhandsbesked vid mer än en tomt i
samma ansökan.
6. Uppdaterad avgift gällande kart- och mättjänster utifrån uppskattad/verklig tid.
7. Ändrat handläggningskostnad per timme till 990 kr, följer miljötaxan och följer Sveriges kommuner
i genomsnitt enligt SKR 2020 (1 062 kr).
Arrendetaxa
Då taxan antogs i december 2019 har det ännu inte varit relevant att utvärdera nivåerna. Taxan lämnas
oförändrad.
Miljötaxa med bilagor
Miljöenhetens taxor består av taxor enligt miljöbalken, livsmedelslagstiftningen, tobakslagen,
alkohollagen, strålskyddslagen och lagen om receptfria läkemedel. I taxan för miljöenhetens
verksamhetsområde har en del justeringar gjorts jämfört med 2020 samt så har
handläggningskostnaden per timme räknas upp med 4,2 % (miljöbalken) och 3,2 % enligt
livsmedelslagstiftningen. SKR har presenterat en ny taxemodell och förslaget följer i huvudsak denna
modell.
Taxa felparkeringsavgifter
Ny taxa för felparkeringsavgifter föreslås i första hand för att polisen ska kunna utföra sin
myndighetsutövning när det gäller parkeringsförseelser i kommunen. Felparkeringsavgift kan utfärdas
mot trafikanter som bryter mot bestämmelser i trafikförordningen eller mot lokala föreskrifter för hur
man får stanna eller parkera sitt fordon. Avgiften varierar beroende på hur allvarlig felparkeringen är.
Avgiften är högst på platser där felparkeringen kan utgöra fara för eller hindra andra trafikanter.
Med stöd av TrF (Trafikförordningen ) förslås taxa för Hylte kommun avseende
felparkeringsförseelser till 300 kr, 500 kr samt 1000 kr enligt bifogad förteckning för överträdelser.
Grövre förseelser som t.ex. olovlig parkering på parkeringsplatser för rörelsehindrade ska ha en högre
avgift. Parkering på gång- och cykelbana, i vägkorsning, på övergångsställe och på busshållplats bör
ha en något lägre avgift, här förslås en taxa på 500 kronor för dessa överträdelser.För övriga mindre
allvarliga förseelser föreslås en taxa på 300 kr, så som parkering mot färdriktning, parkering i
gångfartsområde samt 24 timmars regeln.Taxan innehåller även parkeringsanmärkning som förbjuder
olovlig parkering på laddplats.

Handlingar i ärendet
Tjänsteskrivelse den 1 juni 2020
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Bilaga 1 VA-taxa 2021 med bilaga
Bilaga 2 Renhållningstaxa 2021
Bilaga 3 Plan- och byggtaxa 2021
Bilaga 4 Arrendetaxa 2021
Bilaga 5 Miljöaxa 2021 för prövning och tillsyn inom samhällsbyggnads- och tillsynsnämndens
ansvarsområde med bilagor:
 Taxebilaga 1 - Avgifter för prövning av ansökan, handläggning av anmälan samt övrig tillsyn
inom samhällsbyggnads- och tillsynsnämndens ansvarsområde
 Taxebilaga 2 – Tillsynsavgifter för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter
 Taxebilaga 3 - Avgifter för offentlig kontroll livsmedelsverksamhet
 Taxebilaga 4 – Taxor för strålskydd, tobak, receptfria läkemedel, alkohol.
Bilaga 6 Taxa felparkering 2021
Bilaga 7 Jämförelse taxor

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen

Katarina Paulsson
Samhällsbyggnadschef
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