Frändclors 12 Icb 2021

Motion om att revidera Vänersborgs kommuns Plan-och bygglovstaxa (antagen av
KF 2020-11-18), gällande avgift för tillsyn enligt Miljöbalken (MB) och Plan- och
bygglagen (PBL). (förkortningarna används i fortsättningen)

Bakgrund: Nu gällande Plan-och bygglovstaxa antogs av KF 18 nov -20 och gäller från och med
l januari 2021. Ansvaret för tillsyn av vissa ärenden gällande MB och PBL är delegerat till
Vänersborgs kommun och hur avgifter för den typen av tillsynsärenden beräknas framgår på
sida :~/24, sida 7 /24 (tabell 2) samt sida 20/21l. (sista stycket),
Del som ej framgår av nu gällande taxa för tillsyn enligt Miljöbalken och PBL är hur anonyma
och/eller från identifierad tredje part inkomna anmälningar som avskrivs av Byggnadsnämnden
och vilka således inte föranleder vare sig vitesföreläggande, sanktioner eller förelägganden skall
hanteras. Detta medförde all Byggnadsnämnden vid sitt senaste sammanträde all beslutade om
en tillsynsavgilt 18 000:- i cll ärende som samtidigt avskrevs av Byggnadsnämnden med
motiveringen: "Åtgärden bedöms omfattas av undantagen i 7 kap 16 § MB osv".
Delta ärende lär ha kommit från en anonym anmälan via Länsstyrelsen till kommunen och
medan Länsstyrelsen avskrev sin del av tillsynen redan hösten 2020, beslutade Vänersborgs
byggnadsnämnd alltså om en tillsynsavgilt trots att man avskrivit ärendet
Kommunens avgifter ska" täcka kommunens kostnader om inget anges" och ska självklart
faktureras den/de som har ansökt om de aktuella åtgärderna eller ertappats med all ha brutit
mol gällande lagar och regler. När del gäller anonym anmälan eller anmälan gjord av
identifierad tredje part och som enbart leder till all ärendet avskrives och därmed anses som
obefogad finns del inget tydligt beskrivet i nu gällande taxa.

Förslag till beslut:

Kommunfullmäktige beslutar an ge Byggnadsnämnden i uppdrag all snarast revidera Plan-och
bygglovstaxa med inriktningen:
- au anonyma anmälningar gällande MB och PBL vilka avskrives och inte föranleder
föreläggande om vite eller andra sanktioner ska anses vara obefogade och därmed skall ingen
tillsynsavgilt belasta aktuell vcrksamhctsutövarc.
- all anmälningar Irån identifierad tredje part gällande MB och PBL vilka avskrives och inte
föranleder föreläggande om vite eller andra sanktioner skall anses vara obefogade, men då skall
den anmälande parten faktureras tillsynsavgiftcn för ärendet.
- au revideringen av regelverk och taxa skall gälla retroaktivt från och med 1 januari 2021.
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