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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-01-17
Samhällsbyggnadsutskottet

§4

Dnr KS 2012-505

Revidering av taxa för handläggning och tillsyn av
ärenden enligt miljöbalken
Sammanfattning
Ett förslag till ändring av timtaxan i taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område har tagits fram. Kostnadstäckningsgraden för tillsynen
enligt miljöbalken med den föreslagna ändringen har för 2019 beräknats till
ca 50%.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 2019-01-08
Samhällsbyggnadsutskottets förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
Att 6§ i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område skall ha
följande lydelse:
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 090 kronor per hel
timme handläggningstid.
____

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande
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TJÄNSTESKRIVELSE
Datum

2019-01-08
Samhällsbyggnad,
Miljösektionen Mats Rydström
mats.rydstrom@eda.se

Revidering av taxa för handläggning och tillsyn av
ärenden enligt miljöbalken
Beredning
Beredning
Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet

Sammanfattning
Ett förslag till ändring av timtaxan i taxa för prövning och tillsyn inom
miljöbalkens område har tagits fram. Kostnadstäckningsgraden för tillsynen
enligt miljöbalken med den föreslagna ändringen har för 2019 beräknats till
ca 50%.
Beslutsunderlag
Revidering av taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt
miljöbalken – tjänsteskrivelse 2019-01-08
Förslag till beslut
KSSU föreslås besluta
Att 6§ i Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område skall ha
följande lydelse:
6 § Vid tillämpningen av denna taxa är timtaxan 1 090 kronor per hel timme
handläggningstid.
Beskrivning av ärendet
En behovsutredning för hela miljösektionens verksamhet har tagits fram för
perioden 2019-2021. Med utgångspunkt i det resursbehov som redovisats
efter prioriteringar har en ny beräkning av handläggningskostnaden per
timme för taxa enligt miljöbalken tagits fram i enlighet med SKL:s modell.
Handläggningskostnaden per timme har beräknats till 1 090 kr. Den
gällande timtaxan är på 990 kr.
En grundläggande princip för taxesättningen är att verksamhetsutövarna
över tid skall få tillsyn som motsvarar de fasta avgifterna. Full
avgiftsfinansiering av tillsynen är en grundläggande princip enligt
miljöbalken och EU-rätten. Denna princip bygger på att det är förorenaren

1(2)

2(2)

som ska betala (polluter pays principle). Utgångspunkten är att avgifterna
ska täcka en myndighets kostnader för verksamhet enligt miljöbalken,
främst prövningen och tillsynen. Regeringen har i en skrivelse till riksdagen
den 17 december 2009 bekräftat att miljöbalkens grundläggande princip
ligger fast och därvid uttalat att:
”Tillsynsavgifter bör ha full kostnadstäckning som ekonomiskt mål. Vilka
kostnader som bör ingå i kostnadsunderlaget skiljer sig mellan olika
tillsynsområden, men de bör ha uppkommit genom tillsynsverksamheten.
Till detta hör de administrativa kostnader som kan hänföras till tillsynsverksamheten. ”
Gällande taxa för handläggning och tillsyn av ärenden enligt miljöbalken
består av fyra delar, dels en grundtaxa med bestämmelser om taxeuttaget,
dels 3 bilagor där bilaga 1 innehåller avgifter för prövning av ansökan,
handläggning av anmälan samt övrig tillsyn, bilaga 2 innehåller
avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd och bilaga 3
innehåller risk- och erfarenhetsbedömning. Miljösektionen föreslår nu en
justering av timtaxan i 6§ i grundtaxan.
Inför nästa år kommer miljösektionen att lägga fram ett förslag till taxa som
SKL tagit fram ”Behovsstyrd taxa inom miljöbalkens område”. Den ger
kommunen möjlighet att att genom arbetet med behovsutredningen och
tillsynsplanen tydligt koppla resursbehovet, med gjorda prioriteringar till
taxan.
Kostnadstäckningsgraden för tillsynen enligt miljöbalken har för 2019
beräknats till ca 50%. Om vi jämför kostnadstäckningsgraden med ex vis
kommunerna i stockholms län för tillsyn enligt miljöbalken så låg den 2016
mellan 30-70% i de olika kommunerna.
Ekonomisk konsekvens/finansiering
Den justerade taxan för handläggning och tillsyn av ärenden enligt
miljöbalken innebär att kostnadstäckningsgraden för 2019 ligger runt 50%.
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Verksamhetschef

Mats Rydström
Miljöchef

