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Sammanfattning

Miljönämnden föreslår ändringar i föreskriften Taxa enligt miljöbalken 2021 samt Bilaga till taxa
enligt miljöbalken 2021 med avsikt att dessa ska gälla från 2022-01-01. Vissa bestämmelser i
taxan är i behov av språkliga förändringar med syfte att de ska bli enklare att förstå för både
verksamhetsutövare och tillsynsmyndigheten. Dessa ändringar innebär alltså inga förändringar i
sak. Några bestämmelser är dock i behov av förändringar och tillägg för att primärt möjliggöra
att miljönämnden ska kunna få full kostnadstäckning för den tid som läggs vid handläggning av
prövnings- och anmälningsärenden. I bilagan till taxan har ändringar även gjorts gällande
årsavgifter, som förslås mönstras ut och ersättas av timavgifter för vissa verksamheter.
Förslag till beslut

1. Miljönämnden godkänner förvaltningens förslag till ändringar i Taxa enligt
miljöbalken 2022.
2. Miljönämnden föreslår kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att fastställa
ändringarna i Taxa enligt miljöbalken 2022 att gälla från och med 2022-01-01.
Beslutsunderlag

•
•
•
•
•

Tjänsteskrivelsen, daterad 2021-08-31
Bilaga 1 - Taxa enligt miljöbalken 2022
Bilaga 2 - Taxa enligt miljöbalken 2022 med spårade ändringar
Bilaga 3 - Taxa enligt miljöbalken 2021
Bilaga 4 - Bilaga till taxa enligt miljöbalken 2022

Beslutsplanering

Miljönämnden, 2021-09-29
Beslutet skickas till

Kommunstyrelsen
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Ärendet

Kommunfullmäktige får meddela föreskrifter om avgifter för kommunal myndighets kostnader
för prövning och tillsyn inom miljönämndens olika verksamhetsområden (taxor). Miljönämnden
fattar beslut om förslag till taxor och taxerevideringar som sedan underställs
kommunfullmäktiges prövning. Taxa enligt miljöbalken består dels av en samling bestämmelser
som anger på vilket sätt uttag av taxa får ske, dels av en bilaga som anger fasta avgifter för
prövning och tillsyn av vissa verksamhetstyper.
Bakgrund

Grunden för uttag av avgift enligt taxorna är principen om att verksamhetsutövaren ska betala.
Detta betyder att avgift ska betalas av den som gör ansökan eller anmälan, som har utövat,
utövar eller avser att utöva verksamhet eller vidta åtgärd som omfattas av miljönämndens
prövnings- eller tillsynsansvar. Principen utgår även från att taxan ska dimensioneras så att den
skapar tillräckliga resurser för att utföra en effektiv och ändamålsenlig tillsyn med tillgång till ett
tillräckligt antal inspektörer med nödvändiga kvalifikationer samt nödvändigt administrativt
verksamhetsstöd, lokaler och andra kostnader som nämnden har för denna verksamhet.
Förvaltningens förslag

Förvaltningen föreslår att miljönämnden beslutar att godkänna förvaltningens i bilaga 2
presenterade förslag till ändringar av taxa enligt miljöbalken. Vissa bestämmelser är i behov av
språkliga förändringar så att dessa ska bli enklare att förstå för både verksamhetsutövare och
tillsynsmyndigheten. Dessa ändringar innebär alltså inte en ändring i sak. Några bestämmelser är
dock i behov av förändringar och tillägg för att primärt möjliggöra att miljönämnden kan få full
kostnadstäckning för den tid som läggs vid handläggning av prövnings- och anmälningsärenden.
I bilagan till taxan har ändringar även gjorts gällande årsavgifter, som förslås mönstras ut och
ersättas av timavgifter för vissa verksamheter.
Berörda bestämmelser i Taxa enligt miljöbalken
Bestämmelserna 1, 2, 8, 10, 15 och 16 i taxan har genomgått språkliga förändringar.
I 3 § har texten om att egenkontrollen också ska vara uppfylld för att uttag av taxa inte ska ske
tagits bort. Detta har gjorts för att bestämmelsen ska stämma överens med den utformning som
SKR föreslår i sin mall för taxa enligt miljöbalken.
I 7 § har ett tillägg införts som tydliggör att dröjsmålsränta enligt räntelagen utgår vid försenad
betalning av avgifter. Detta är i sig ingen förändring utan ett tydliggörande av vad som redan
gäller enligt lag.
I 9 § har ett tillägg införts som innebär att nämnden kan ta ut timtaxa för den faktiska
handläggningstiden för en ansökan om tillstånd, dispens eller undantag under förutsättning att
den väsentligen överstiger den tid som motsvaras av den fasta avgiften enligt taxebilagan.
Timtaxa kan tas ut för all den tid som överstiger den tid som motsvaras av den fasta avgiften.
Införandet av detta tillägg innebär att nämnden nu får samma möjlighet till kostnadstäckning för
ansökningsärenden som redan gäller för årsavgifter för tillsyn enligt 19 § i gällande taxa.
I 14 § har ett tillägg införts som innebär att nämnden kan ta ut timtaxa för den faktiska
handläggningstiden för en anmälan under förutsättning att den väsentligen överstiger den tid
som motsvaras av den fasta avgiften enligt taxebilagan. Timtaxa kan tas ut för all den tid som
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överstiger den tid som motsvaras av den fasta avgiften. Införandet av detta tillägg innebär att
nämnden nu får samma möjlighet till kostnadstäckning för anmälningsärenden som redan gäller
för årsavgifter för tillsyn enligt 19 § i gällande taxa.
Förvaltningen kommer att arbeta fram vägledning för de bestämmelser som har ändrats i sak i
syfta att förvaltningen ska tolka ändringarna på ett likvärdigt sätt.
Berörda bestämmelser i Bilaga till taxa enligt miljöbalken
Följande avgiftskoder tas bort från bilagan:
• 50.1002 Anläggning för tvättning av fler än 250 personbilar per kalenderår, eller fler än
50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
• 50.2004 Fordonsverkstäder (med fordon avses bilar, lastbilar, motorcyklar,
mopeder/skotrar, fyrhjulingar, truckar, traktorer, arbets- och anläggningsmaskiner samt
liknande motordrivna fordon).
• 63.2001 Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50 fritidsbåtar eller liknande.
• 63.2002 Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50 fritidsbåtar eller liknande.
Att ersätta fasta avgifter med efterdebitering i form av timavgifter innebär sannolikt lägre
intäkter för miljönämnden, uppskattningsvis ca 700 000 kr som kommer att hanteras inom
Miljö- och hälsoskyddsavdelningens budget samt mer administration för förvaltningen. Dock får
det sättas i relation till att verksamheterna betalar för faktiskt utförd tillsyn, vilket
erfarenhetsmässigt upplevs som positivt av näringslivet.
Barnkonventionen

Beaktande av barnkonventionen är inte aktuellt i detta ärende.
Förslaget har utarbetats av Daniel Kjellqvist, stadsjurist
Samråd har skett med Aleksandra Nattlund Palmén, stadsjurist, kansli och juridik samt Ola
Gustafsson, avdelningschef, avdelningen för miljö- och hälsoskydd.
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