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Taxa för miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område 2020, KFS 60:4 (KS19/172)
Beslut
Förslag till kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta upprättat förslag till
revidering av miljönämndens taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
(KFS 60:4) att gälla från och med 1 januari 2020.
____
Deltar ej i beslut
Hanna Svensson (S), Göran Hellmalm (L) och Desirée Björk (Ö) deltar ej i beslutet.
Sammanfattning
Miljönämndens taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område grundar sig
på en modell som utarbetats av Sveriges kommuner och landsting (SKL) tillsammans
med ett antal kommuner.
Modellen bygger bl.a. på en risk- och resursbedömning för tillsyn av miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd. Varje verksamhet bedöms utifrån typen av verksamhet,
omfattningen av verksamheten samt utifrån riskbedömning av just den
verksamheten. Bedömningen tar dessutom hänsyn till de miljömål som samhället
ställt upp och ska bidra till att dessa nås.
I taxan anges det antal timmar som beräknas åtgå för prövning eller tillsyn. För att få
fram den avgift som ska betalas multipliceras antalet timmar med en timavgift.
Timavgiften beräknas med hjälp av en modell framtagen av SKL. I beräkningen ingår
nämndens kostnader för löner och övriga kostnader för lokaler, IT, telefoni,
kontorsmaterial, transporter m.m.
Miljökontoret har gjort en förnyad beräkning av timkostnaden där kostnader för
personalförstärkning på kontoret lagts in. Förstärkningen motsvarar en ny tjänst för
att utveckla verksamheten på både kort och lång sikt. Den beräknade timkostnaden
blir 1252 kronor. Timavgiften är för närvarande 1140 kronor vilket innebär en
föreslagen höjning med ca 10 %.
Miljönämnden har enligt fullmäktiges beslut rätt att årligen indexuppräkna taxan
med hjälp av Prisindex för kommunala verksamheter, PKV. Skillnaden mellan den
föreslagna höjningen och en indexuppräkning blir ca 7 procentenheter vilket
motsvarar ca 80 kronor per timme.
Mediankostnaden per timme för miljöbalkstaxan i kommunerna i Stockholms län är
1199 kr för 2019.
Miljökontoret har 2019-09-11 upprättat förslag till taxa med tre bilagor. Förslaget
innehåller inga ändringar gentemot nuvarande taxa utöver uppräkning av
timavgiften.
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 MN § 43 - Taxa för Miljönämndens prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område 2020, KFS 60:4
 KFS 60:4 - Taxa för miljönamndens prövning och tillsyn inom
miljöbalkensomrade 2020
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