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Paragraf 66 Ärendenummer KS2022/169 

Rättelse av taxa enligt miljöbalken (hälsoskydd) 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om rättelse av Miljö- och 
byggnadsnämndens nuvarande ”taxebilaga 3, avgifter hälsoskydd” som används 
för Enköping kommuns tillsyn och handläggning enligt miljöbalken. Rättelsen 
omfattar tillägg av den nya klassningskoden 200.50-1. 

Den nya taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade under 2021 beslut om att sänka avgiften för 
idrottslokaler från och med 2022.  

Miljö- och byggnadsnämnden har uppmärksammat att taxan och den korrekta 
formuleringen för idrottslokalerna saknades i taxebilaga 3 vid kommunfullmäktiges 
beslut om taxor och avgifter § 89, 2021-06-14 (KS2021/192).  

För att kunna följa nämndens avsedda beslut och fortsatt debitera för tillsynen av 
idrottslokaler behöver ”taxebilaga 3, avgifter hälsoskydd” rättas. Rättelsen omfattar 
tillägg av den nya klassningskoden 200.50-1. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2022-02-09, § 6 
Taxebilaga 3 – Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 
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Kommunledningsförvaltningen 
Sonja Danielsson 
  
sonja.danielsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Rättelse av taxa enligt miljöbalken (hälsoskydd) 

Förslag till kommunfullmäktiges beslut 
Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige beslutar om rättelse av Miljö- och 
byggnadsnämndens nuvarande ”taxebilaga 3, avgifter hälsoskydd” som används 
för Enköping kommuns tillsyn och handläggning enligt miljöbalken. Rättelsen 
omfattar tillägg av den nya klassningskoden 200.50-1. 

Den nya taxan träder i kraft den 1 juni 2022. 

Ärendet 

Bakgrund 
Miljö- och byggnadsnämnden fattade under 2021 beslut om att sänka avgiften för 
idrottslokaler från och med 2022.  

Miljö- och byggnadsnämnden har uppmärksammat att taxan och den korrekta 
formuleringen för idrottslokalerna saknades i taxebilaga 3 vid kommunfullmäktiges 
beslut om taxor och avgifter § 89, 2021-06-14 (KS2021/192).  

För att kunna följa nämndens avsedda beslut och fortsatt debitera för tillsynen av 
idrottslokaler behöver ”taxebilaga 3, avgifter hälsoskydd” rättas. Rättelsen omfattar 
tillägg av den nya klassningskoden 200.50-1. 

Ärendets beredning 
Ärendet har beretts i miljö- och byggnadsnämnden, sammanträdesdatum 2022-02-
09.  

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Kommunledningsförvaltningen bedömer att en rättning av ”taxebilaga 3, avgifter 
hälsoskydd” behöver göras, för att miljö-och byggnadsnämnden ska kunna ta ut 
avgift för tillsyn av idrottslokaler. 

Ekonomiska konsekvenser 
Om rättelse inte görs kan miljö- och byggnadsnämnden inte debitera för tillsynen 
av idrottslokaler. 
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Sociala och miljömässiga konsekvenser 
Inga konsekvenser. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag, miljö- och byggnadsnämnden, 2022-02-09, § 6 
Taxebilaga 3 – Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 
 
 
 
Ulrika K Jansson 
Kommundirektör 
Enköpings kommun 

 
 
 
Daniel Nilsson 
Ekonomichef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden, för kännedom 
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Taxebilaga 3 - Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet 

Klass-
nings-
kod 

Av-
gifts-
klass 

Prövningsnivå Beskrivning 

200.10-2 4 Anmälningsplikt Gymnasie- och gymnasiesärskola, internationell 
skola, med  mer än 50 elever 

200.10-3 3 Anmälningsplikt Gymnasie- och gymnasiesärskola, internationell 
skola, med högst 50 elever 

200.10-
5A 

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

200.10-
5B 

3 Anmälningsplikt Grund- och grundsärskola, specialskola, sameskola, in-
ternationell skola, med högst 50 elever. Inklusive 
fritids/förskoleklass 

200.10-
6A 

4 Anmälningsplikt Förskola med mer än 25 barn 

200.10-
6B 

3 Anmälningsplikt Förskola med högst 25 barn 

200.10-7 1 Anmälningsplikt Förskoleklass, öppen förskola, som egen verksamhet 

200.20-1 1 Övriga Samlingslokal, folkhögskola, universitet och högs-
kola.   Övriga lokaler för utbildning 

200.20-2 1 Anmälningsplikt Fritidshem och öppen fritidsverksamhet som egen 
verksamhet 

200.20-3 1 Övriga Familjedaghem, fritidsgård och liknande 
200.30-1 1 Övriga Solarium1 

200.30-2 1 Övriga Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr eller lik-
nande 

200.30-3 1 Övriga Frisersalong 
200.40-

1A 
2 Övriga Lokal för vård eller annat omhändertagande med mer 

än 5 boende 

200.40-
1B 

1 Övriga Lokal för vård eller annat omhändertagande med 
högst 5 boende. Även lokal för vård eller annat om-
händertagande utan boende 

200.40-2 2 Anmälningsplikt Fotvård 
200.40-
3A 

3 Anmälningsplikt Tatuering, eller piercing 

                                                             
1 Anmälningspliktig enligt 10 § Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om solarier 
(SSMFS 2012:5) 
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Klass-
nings-
kod 

Av-
gifts-
klass 

Prövningsnivå Beskrivning 

200.40-
3B 

2 Anmälningsplikt Övrig anmälningspliktig hygienisk verksamhet 

200.40-5 1 Övriga Kiropraktor, naprapat, massage och liknande 

200.50-1 2 Övriga Idrottsanläggning, träningslokal, gym eller 
motsvarande 

200.50-
2A 

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

200.50-
2B 

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

200.50-3 3 Övriga Strandbad 
200.60-1 1 Övriga Bostäder, hyres- och bostadsrätter 
200.60-
5A 

2 Övriga Tillfälligt boende för mer än 8 gäster eller mer än 4 
rum 

200.60-
5B 

1 Övriga Tillfälligt boende för högst 8 gäster eller högst 4 rum 

200.60-6 2 Övriga Campingplats inklusive enklare stugor2 

200.70-1 1 Övriga Lokaler för förvaring av djur 

 

 

 

  

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


	1.Kommunstyrelsens arbetsutskott (2022-03-29 KSAU §66)
	Rättelse av taxa enligt miljöbalken (hälsoskydd)
	Kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag
	Sammanfattning
	Beslutsunderlag


	2.KS2022_169 Tjänsteskrivelse Rättelse av taxa enligt miljöbalken
	Rättelse av taxa enligt miljöbalken (hälsoskydd)
	Förslag till kommunfullmäktiges beslut
	Ärendet
	Bakgrund
	Ärendets beredning
	Kommunledningsförvaltningens bedömning
	Ekonomiska konsekvenser
	Sociala och miljömässiga konsekvenser


	Beslutsunderlag


	3.Beslut MBN § 5 Rättelse av taxa enligt miljöbalken (hälsoskydd)
	4.Bilaga till § 5 Rättelse, MB Taxebilaga 3 avgifter hälsoskydd 
	Taxebilaga 3 - Avgiftsklasser för hälsoskyddsverksamhet


