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miljöskyddslagen
Sammanfattning
Miljö- och hälsoskyddsnämnd har inte ansetts ha rätt att ta ut avgift enligt
förordningen om avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen avseende arbete med att besvara en remiss i ett ärende hos Koncessionsnämnden för miljöskydd.

Kommunförbundets underlag till taxa
I Kommunförbundets skrift ”Kommunala avgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet - underlag för taxesättning”, som presenterades i cirkulär
1994:181, anförs på sid. 11 att avgift kan tas ut för miljö- och hälsoskyddsnämnds eller motsvarande nämnds arbete i samband med remisser från länsstyrelsen eller Koncessionsnämnden i tillståndsärenden hos dessa myndigheter. Som stöd för denna uppfattning åberopades en dom 1992 från
Kammarrätten i Jönköping. Samtidigt redovisades en dom 1994 från
Kammarrätten i Stockholm med motsatt utgång.
1 § i underlaget till taxa konstruerades så att nämnden fick rätt att ta betalt
för ”handläggning av remissärenden avseende prövning av tillstånd hos
länsstyrelsen och koncessionsnämnden för miljöskydd” (se sid 8).

Regeringsrättens dom
Domen från Kammarrätten i Stockholm överklagades till Regeringsrätten
som fastställde kammarrättens dom (se bilaga). Domstolarna anser att miljöoch hälsoskyddsnämndens arbete i samband med tillståndsprövning hos
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Koncessionsnämnden för miljöskydd inte kan hänföras till sådan verksamhet
som nämnden har rätt att ta betalt för enligt avgiftsreglerna i miljöskyddslagen och förordningen (1989:598) om avgift för myndigheters verksamhet
enligt miljöskyddslagen. Den av nämnden i det aktuella fallet beslutade avgiften ansågs därför inte lagligen grundad.
Det sagda betyder att regeringsrätten underkänt den miljöskyddstaxa som
tillämpas i många kommuner till den del den ger rätt att ta betalt för remissarbete. Kommunerna kan efter domen inte tillämpa taxan i den delen.

Kommunförbundets agerande
Kommunförbundet har för avsikt att begära en ändring av förordningen om
avgift för myndigheters verksamhet enligt miljöskyddslagen så att kommunerna skall kunna ta ut avgift för sitt arbete med remisser i tillståndsärenden enligt miljöskyddslagen hos länsstyrelsen eller Koncessionsnämnden för
miljöskydd.

Upplysningar
Frågor besvaras av Mona J-Åkerström på plan- och miljösektionen, tel.
08-772 46 71 samt av Staffan Wikell, tel. 08-772 44 36, och Håkan Torngren,
tel. 08-772 44 27 på kommunalrättssektionen.
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