Bilaga § 253

RESERVATION
Arbetsutskottets beslut ang. ändring av taxa för djurskydd och taxa för prövning
och tillsyn inom miljöbalkens område.
Moderata Samlingspartiet anser att det nu inte finns anledning att förändra nuvarande
taxesystem. Det har varit en väl fungerande taxesättning under många år. När det dessutom
är så att det är förändringar att förvänta genom att regeringen avser presentera en
proposition med annan finansiering av djurskydds- och livsmedelstillsynen, så finns all
anledning avvakta riksdagsbehandling av regeringens proposition. Även miljöbalken är
föremål för översyn och förändring och före denna översyn är gjord, bör det inte göras några
genomgripande taxehöjningar för våra jordbruksföretag.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens förslag till nytt taxesystem för tillsyn enligt djurskyddslag
och miljöbalk av lantbrukets anläggningar hade inneburit, enligt min uppfattning en avsevärd
kostnadsökning för många jordbruksföretag. Enbart en fast taxa hade dessutom medfört att
de skötsamma jordbrukarna får betala för de icke skötsamma. Kommunstyrelsens
arbetsutskotts majoritetsförslag innebär en betydande kostnadsökning för våra
jordbruksföretag. I stället borde det vara i kommunstyrelsens intresse att genom
rationalisering och effektivisering försöka minska jordbrukets kostnader.
Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen har i en särskild skrivelse anfört att det inte har varit
någon avgiftshöjning förutom indexreglering under lång tid. Detta argument kan rimligen inte
ligga till grund för en taxeökning. Under tidsperioden borde i stället rationalisering och
effektivisering av verksamheten kunnat innebära avgiftssänkning.
Under tidsperioden borde det ha gjorts omfattande samordning när det gäller djurtillsynen med
andra myndigheter och organisationer. Härvid beaktat;
-

översyn av förslaget ändra nuvarande ambitionsnivå
ökat samarbete och ökad samordning av LRF:s miljöhusesyn
ökat samarbete med Kravodlarorganisationer
ökat samarbete med livsmedelsindustrin 1)
möjligheter till ökad egenkontroll
rationalisering och effektivisering av genomförandeorganisationen på
Miljö- och Hälsoskyddskontoret

När det gäller köttdjursuppfödning förväntas liknande direktiv och därmed även här
samordningsmöjligheter.
Det borde vidare ha varit möjligt att påtagligt ökat effektiviteten hur inkomma taxemedel
används i syfte att nå 50 % kostnadstäckning. Därmed hade kostnaden kunnat minska för
såväl jordbruksföretagen som för skattebetalarna på Gotland.
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Den timtaxa som djurhållare debiteras torde vara betydlig över förvaltningens verkliga
kostnad för inspektören, således bör en översyn göras inom förvaltningen hur inkomna medel
används. Läggs därtill enligt kommunstyrelsens arbetsutskotts majoritetsförslag en grundtaxa
innebär detta ytterligare belastning på våra jordbruksföretag.
Kommunstyrelsens arbetsutskotts majoritetsförslag till ny taxa för djurskydds - och
miljötillsyn innehåller inte de incitament som krävs för att fortsatt utveckling av vår
viktiga jordbruksnäring. Därför är det angeläget att jordbruksnäringens synpunkter
i den här frågan beaktas och analyseras.

Roy Hansson
1)

Diskussion har förevarit på initiativ från ARLA. Dessa diskussioner är föranledda av
EU: s mjölkdirektiv, vilket i stort innebär kontroll vartannat år. Det skulle vara
möjligt att Miljö och Hälsoskyddskontoret sköter ARLA.s kvalitetskontroll av alla
mjölkgårdar på Gotland. Det vore ett bra sätt att öka effektivisering och samordning.
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