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Ärendenummer KS2021/738

Revidering av taxa enligt miljöbalken (hälsoskydd)
Kommunstyrelsens förslag
Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnadsnämndens förslag om revidering
av Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter samt
taxebilaga 3 Avgifter hälsoskydd och ikraftträdande 1 januari 2022.

Sammanfattning
Nuvarande taxa är inte uppdaterad efter den senaste lagstiftningen och på grund
av att anmälningsplikt nu gäller för fler verksamheter behöver taxan anpassas så
att tillsynsmyndigheten kan ta ut en avgift för handläggning av dessa
anmälningsärenden.
Till följd av den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska
injektionsbehandlingar har det även gjort en översyn av 38 och 45 §§ förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. De nya reglerna innebär att
verksamheter som bedriver hygienisk behandling därmed omfattas av miljöbalken
ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för
blodsmitta eller annan smitta på grund av användandet av stickande eller skärande
verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för
blodsmitta.
Ändringarna i förordningen trädde ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som
omfattas av bestämmelserna har haft fram till 1 september att anmäla sig till miljö
och byggnadsnämnden.
Nuvarande taxa i Enköpings kommun hänvisar till endast ”blodsmitta” och
innehåller inte begreppet ”annan smitta på grund av användandet av stickande
eller skärande verktyg. Miljö- och byggnadsnämnden ser därför ett behov av att
uppdatera taxan i enlighet med ändringen i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt förslag till revidering av Taxebilaga 1
Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter samt taxebilaga 3 Avgifter
hälsoskydd och ikraftträdande 1 januari 2022 (ärendenr 2021-462)

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Protokollsutdrag
Sammanträdesdatum
2021-11-23
Kommunstyrelsen

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse kommunledningsförvaltningen 2021-11-16
Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2021-10-13 § 178
Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter
Taxebilaga 3 Avgifter hälsoskydd
__________

Intygas att kopian överensstämmer med originalet
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Kommunledningsförvaltningen
Daniel Nilsson
0171-626289
daniel.nilsson@enkoping.se

Tjänsteskrivelse

Ärendenummer

2021-11-16

KS2021/738

Kommunstyrelsen

Revidering av taxa enligt miljöbalken (hälsoskydd)
Förslag till kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige fastställer miljö- och byggnadsnämndens förslag om revidering
av Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter samt
taxebilaga 3 Avgifter hälsoskydd och ikraftträdande 1 januari 2022.

Ärendet
Bakgrund
Nuvarande taxa är inte uppdaterad efter den senaste lagstiftningen och på grund
av att anmälningsplikt nu gäller för fler verksamheter behöver taxan anpassas så
att tillsynsmyndigheten kan ta ut en avgift för handläggning av dessa
anmälningsärenden.
Till följd av den nya lagen om estetiska kirurgiska ingrepp och estetiska
injektionsbehandlingar har det även gjort en översyn av 38 och 45 §§ förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. De nya reglerna innebär att
verksamheter som bedriver hygienisk behandling därmed omfattas av miljöbalken
ska anmäla sin verksamhet till kommunen i de fall behandlingen innebär risk för
blodsmitta eller annan smitta på grund av användandet av stickande eller skärande
verktyg. Tidigare har anmälningsskyldigheten enbart gällt i de fall det finns risk för
blodsmitta.
Ändringarna i förordningen trädde ikraft den 1 juli 2021 och de verksamheter som
omfattas av bestämmelserna har haft fram till 1 september att anmäla sig till miljöoch byggnadsnämnden.
Nuvarande taxa i Enköpings kommun hänvisar till endast ”blodsmitta” och
innehåller inte begreppet ”annan smitta på grund av användandet av stickande
eller skärande verktyg. Miljö- och byggnadsnämnden ser därför ett behov av att
uppdatera taxan i enlighet med ändringen i förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd.
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Ärendets beredning
Miljö- och byggnadsnämnden har godkänt revidering av Taxebilaga 1 Avgift eller
grund för avgiftsuttag för olika verksamheter samt taxebilaga 3 Avgifter hälsoskydd
och ikraftträdande 1 januari 2022 (ärendenr 2021-462)
Kommunledningsförvaltningens bedömning
Kommunledningsförvaltningen lämnar ingen bedömning i ärendet.
Ekonomiska konsekvenser
Revideringen medför att kommunen kan ta ut en avgift för handläggning av
anmälningsärenden från 1 januari 2022 med anledning av ändringen i förordning
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Sociala och miljömässiga konsekvenser
Inga sociala eller miljömässiga konsekvenser är identifierade.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2021-11-16
Protokollsutdrag MBN, daterad 2021-10-13
Taxebilaga 1 Avgift eller grund för avgiftsuttag för olika verksamheter
Taxebilaga 3 Avgifter hälsoskydd

Ulrika K Jansson
Kommundirektör
Enköpings kommun

Daniel Nilsson
Tf ekonomichef
Enköpings kommun

Beslutet skickas till:
Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom

Formaterat: Färgöverstrykning

Antagen av kommunfullmäktige den
16 november 2020, paragraf 155
Taxa enligt miljöbalken
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Taxebilaga 3 - Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet
Klassningskod
200.10-2

AvPrövningsnivå
giftsklass
4
Anmälningsplikt

Beskrivning

Gymnasie- och gymnasiesärskola, internationell
skola, med mer än 50 elever

200.10-3

3

Anmälningsplikt

Gymnasie- och gymnasiesärskola, internationell
skola, med högst 50 elever

200.105A

4

Anmälningsplikt

Grund- och grundsärskola, specialskola, sameskola,
internationell skola, med mer än 50 elever. Inklusive
fritids/förskoleklass

200.105B

3

Anmälningsplikt

Grund- och grundsärskola, specialskola, sameskola, internationell skola, med högst 50 elever. Inklusive
fritids/förskoleklass

200.106A
200.106B
200.10-7

4

Anmälningsplikt

Förskola med mer än 25 barn

3

Anmälningsplikt

Förskola med högst 25 barn

1

Anmälningsplikt

Förskoleklass, öppen förskola, som egen verksamhet

200.20-1

1

Övriga

200.20-2

1

Anmälningsplikt

200.20-3
200.30-1
200.30-2

1
1
1

Övriga
Övriga
Övriga

200.30-3
200.401A

1
2

Övriga
Övriga

200.401B

1

Övriga

200.40-2
200.403A

2
3

Anmälningsplikt
Anmälningsplikt

Samlingslokal, folkhögskola, universitet och högskola. Övriga lokaler för utbildning
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet som egen
verksamhet
Familjedaghem, fritidsgård och liknande
Solarium 1
Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr eller liknande
Frisersalong
Lokal för vård eller annat omhändertagande med mer
än 5 boende
Lokal för vård eller annat omhändertagande med
högst 5 boende. Även lokal för vård eller annat omhändertagande utan boende
Fotvård
Tatuering, eller piercing

Anmälningspliktig enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier
(SSMFS 2012:5)

1

Postadress
Enköpings kommun
745 80 Enköping

Besöksadress
Kungsgatan 23

Telefon (växel)
0171-62 50 00

Plusgiro
7 07 27-3

Webbadress
www.enkoping.se

Telefax

Org.nr
212000-0282

E-post
miljoavdelningen@enkoping.se
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Klassningskod
200.403B
200.40-5

AvPrövningsnivå
giftsklass
2
Anmälningsplikt

Beskrivning

Övrig anmälningspliktig hygienisk verksamhet

1

Övriga

Kiropraktor, naprapat, massage och liknande

200.502A

4

Anmälningsplikt

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor med mer
än 50 badande per dag

200.502B

2

Anmälningsplikt

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor med
högst 50 badande per dag

200.50-3
200.60-1
200.605A
200.605B
200.60-6
200.70-1

3
1
2

Övriga
Övriga
Övriga

1

Övriga

Strandbad
Bostäder, hyres- och bostadsrätter
Tillfälligt boende för mer än 8 gäster eller mer än 4
rum
Tillfälligt boende för högst 8 gäster eller högst 4 rum

2
1

Övriga
Övriga

Campingplats inklusive enklare stugor 2
Lokaler för förvaring av djur

På campingplats belägen, enkelt utrustad stuga utan vatten och avlopp som hyrs ut till
allmänheten som tillfällig bostad.

2

