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KF§ 193 Dnr 2012/184 Kod 004 

Taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt 
miljöbalken från och med 2015-01-01 - anta 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att i enlighet med kommunstyrelsens förslag att 

l. anta taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt 
miljöbalken 

2. taxan gäller från och med 2015-01-01. 

Ärendet 
Gällande taxa för miljö- och byggnadsnämndens verksamhetsområde enligt 
miljöbalken trädde ikraft l januari 2014. I Hultsfreds kommun gäller taxan 
Hultsfred KF § 118/2013 och för Vimmerby kommun gäller taxan 
Vimmerby KS § 329 Dm 198/2013. 

Då ny renhållningsordning är under arbete med avsikt att träda ikraft 
2015-01-01 krävs vissa förändringar i taxan. 

De förändringar som föranleds av den nya renhållningsordningen framgår 
av bilaga l till miljö- och byggnadsnämndens protokoll, "Avfall och 
producentansvar enligt 15 kap Milj ö balken". Dessa har reviderats för att 
stfumna överrens med den nya renhållningsordningen. 

Utöver dessa förändringar fim1s det ävennågra verksamhetskoder som visat 
sig överflödiga. Dessa bör dänned strykas för att förenida både för 
handläggare och för kund. 

Följande punlcter bör strykas: 
Verksamhetskod 28.71 C utgår då den typen av verksamhet regleras genom 
koderna 28.70-1 och 28.70-2. 
Verksamhetskod 28.7101 U utgår då den typen av verksamhet regleras 
genom koden28.7001. 
Verksamhetskod 39.3001 U, punkt l, utgår då den typen av verksamhet 
regleras genom koden 22.1 O C. 

Protokolljusterare -~ Utdragsbestyrkning 
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Protokolljusterare 

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige i Hultsfred och 
Vimmerby kommun att fastställa den för ikraftträdande l januari 2015. 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige beslut att anta taxa för miljö
och byggnadsnämndens verksamhetsområden enligt miljöbalken samt att 
taxan gäller från och med 2015-01-01. 

Vid dagens sammanträde föreligger kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2014-08-14, MBN § 167. 
Taxebilaga l, Förslag till ändringar, Id 45715. 
Kmmnunstyrelsens beslut 2014-11-04, KS § 348 

Sändlista 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Hultsfreds kommun 

Utdragsbestyrkning 


