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SA ROSL MILJ O HÄLSOSK SRMH 
Bitr. miljö- och hälsoskyddschef 
Simon Bergroth 

KOMMUNSTYRELSEN 
2021-10-21 

Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens 
område 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa Taxa för tillsyn och prövning 
inom miljöbalkens område, daterad den 4 juni 2021. 

2. Kommunfullmäktige beslutar att Taxa för prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens område ska gälla från den 1 januari 2022 och ersätta 
tidigare taxa beslutad i Täby kommunfullmäktige den 20 maj 2019, § 66.  

Sammanfattning 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd behöver revidera sin taxa inom 
miljöbalkens område. Revideringen är nödvändig för att ta höjd för kontorets 
ökade hyreskostnader samt för att erhålla en taxa som är jämförbar med 
grannkommunerna. 

Till följd av att miljöbalksgruppens andel av Södra Roslagens miljö- och 
hälsoskyddskontors interna kostnader minskat föreslås ingen ändring i taxans 
timavgift. 

Föreslagen taxa innebär smärre justeringar både uppåt och nedåt i de 
tillsynsavgifter som nämnden debiterar verksamheter som bedriver miljöfarliga 
verksamheter och hälsoskyddsverksamheter. Förändringarna innebär att 
intäkterna totalt sett kommer öka för att täcka den hyreshöjning som nämnden 
ska bära från och med år 2022. 
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Ärendet 

Nuvarande taxa antogs av kommunfullmäktige i Täby respektive Vaxholm att 
gälla från och med den 1 juli 2019. Taxan behöver justeras, dels för att nämnden 
från och med år 2022 ska bära en hyreshöjning, dels för att flertalet kommuner i 
länet antagit en ny taxemodell enligt det upplägg som föreslås. 

Enligt de allmänna hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken ska de kostnader som 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har för att genomföra tillsyn och 
prövning betalas av den som är föremål för tillsynen eller prövningen. Hur 
nämnden kan ta ut avgifter regleras i 27 kap. miljöbalken. 

Timavgiften i föreslagen taxa föreslås fortsättningsvis vara 1 240 kr per timme. 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor har genom tillkommande 
samverkansavtal kunnat effektivisera administrativa processer och kostnaderna 
för kontorsservice och ledning fördelas på fler handläggare. Miljöbalksgruppens 
andel av de interna kostnaderna har därmed de facto minskat. Det finns därmed 
inget behov av att justera timavgiften.  

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd har sedan år 2017 haft en 
behovsstyrd taxa enligt en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och 
regioner (SKR). Föreslagen taxa bygger på SKR:s vidareutveckling av den 
modellen och följer de justeringar som Miljösamverkan Stockholms läns (MSL) 
projektgrupp för miljöbalkstaxa föreslagit. Ett flertal kommuner i Stockholms län 
har en taxa enligt föreslagen modell.  

Jämfört med nuvarande taxa är förslaget mer detaljerat då modellen med 
prövningsnivå som grund för att avgöra tillsynsbehovet föreslås ersättas med den 
SKR tagit fram. Enligt förslaget är det dock fortsättningsvis tillsynsbehovet som 
ska ligga till grund för beräkningen av en avgifts storlek.  

Precis som i nuvarande taxa är det i föreslagen taxa den prövningsnivå som gäller 
enligt miljöprövningsförordningen som ligger till grund för en verksamhets 
tillsynsbehov. Till skillnad från nuvarande taxa medför förslaget dock möjlighet 
att ange tillsynsbehovet per bransch. Branschfördelningen i taxan följer SKR:s 
upplägg. 
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Tabell 1 – Exempel på förändringar i tillsynsbehov och årlig avgift. 

 

 

Taxeförslaget innebär att debitering kommer ske genom fasta schablonbelopp 
eller genom efterdebitering av faktiskt nedlagd handläggningstid. För de fasta 
prövningsavgifterna har inte schablonbeloppen justerats. För tillsynsavgifterna 
föreslås smärre justeringar så att de timmar som ligger till grund för schablonen i 
större utsträckning harmoniserar med det faktiska tillsynsbehovet. 
Förändringarna innebär såväl justeringar uppåt som neråt i fast tillsynsavgift. I 
vissa fall innebär justeringen att den fasta avgiften helt stryks för ersättas med 
efterdebitering av faktiskt nedlagd tid. 

Schablonbeloppen föreslås som tidigare beräknas genom att tillsynsbehovet i 
antal hela timmar i fråga om tillsynsavgifter, eller genomsnittlig tidsåtgång i antal 
hela timmar för ärendetypen i fråga om prövningsärenden multipliceras med 
timavgiften. I de fasta prövningsavgifterna föreslås dock inga förändringar. 

I tabell 1 ovan presenteras exempel på de föreslagna förändringarna avseende de 
tillsynsavgifterna. 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddskontor bedömer att det är av vikt att ha 
ett liknande upplägg i hur och när debitering sker jämfört med närliggande 

Bransch/Verksamhet Nuvarande 
tillsynsbehov 

Föreslaget 
tillsynsbehov 

Anmälningspliktig 
biltvätt 

7 timmar 9 timmar 

Förskola 5 timmar 6 timmar 

Tatuerare 3 timmar Timavgift 

Anmälningspliktig 
drivmedelsförsäljning 

7 timmar 9 timmar 

Ej anmälningspliktig 
drivmedelsförsäljning 

5 timmar 6 timmar 

Bilverkstad 4-5 timmar Timavgift 

Skola > 400 elever 10 timmar 9 timmar 

Fotvårdare 2 timmar Timavgift 

Strandbad 6 timmar 6 timmar 
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kommuner. På så sätt blir förutsättningarna likvärdiga för företag som är 
verksamma i flera kommuner. Det blir även lättare att göra jämförelser mellan 
kommunerna.  

Förslagen taxa bygger på ett underlag som en projektgrupp inom MSL tagit fram 
utifrån den taxemodell som SKR utarbetat. Kontoret har gjort smärre justeringar 
i MSL:s underlag för att anpassa till det tillsynsbehov som finns och de 
förutsättningar som föreligger i Täby kommun och Vaxholms stad.  

Kontoret bedömer att föreslagen taxa sammantaget kommer att öka intäkterna 
inom miljöbalkens område för att täcka områdets andel av den hyreshöjning som 
Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd ska bära från och med år 2022. 

Bestämmelser 

Av 27 kap. 1 § miljöbalken (1998:808) framgår att kommuner får meddela 
föreskrifter om avgifter för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. 

Ekonomiska överväganden 

Den operativa tillsyn som Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
finansieras av tillsynsavgifter. Föreslagen taxa innebär en justerad tillsynsavgift 
för vissa av de verksamheter som betalar avgiften i förskott. Justeringarna 
föreslås för att avgifterna bättre ska motsvara nämndens kostnader för tillsynen.  

Taxeförslaget innebär sammantaget en smärre ökning av för Södra Roslagens 
miljö- och hälsoskyddsnämnds intäkter. 

Katarina Kämpe 
Kommundirektör 

Ann Charlotte Mann 
Chef Avdelningen för verksamhetsstöd och utveckling 
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Bilagor 

1. Protokollsutdrag från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, 
daterat den 15 juni 2021, § 46 

2. Tjänsteutlåtande från Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd, 
daterat den 4 juni 2021 

3. Taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens område 

4. Taxebilagor 1-3 

Expedieras 

Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd 
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