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Ändring av taxa för miljö- och bygglovsnämndens verksamhet inom 
miljöbalkens område 
 
 
Förslag till beslut  

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

1.  Föreslå kommunfullmäktige att fastställa; Taxa för tillsyn och prövning inom 

miljöbalkens (1998:808) område.   

  

Ärendet i korthet  

Bygg- och miljöförvaltningen föreslår förändrad timtaxa för miljö- och 

bygglovsnämndens område inom miljöbalken att gälla från den 1 januari 2020. I 

förslaget ligger en förändring av timavgiften från 1050 kronor till 1200 kronor.  

 

Handlingar  

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-10-03 

2.  Förslag till taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens (1998:808) område 

med taxebilaga 1 och 2.  

 

Bakgrund 

En översyn av taxan har skett i samband med översyn av livsmedelstaxan. I lagda 

förslag om förändrad taxa, som innebär en höjning av timavgiften från 1050 kronor 

till 1200 kronor, har hänsyn tagits till miljöbalkens krav på självkostnadsfinansiering 

via avgifter. Bygg- och miljöförvaltningen har i sitt arbete med taxan haft sin 

utgångspunkt i det beräkningsunderlag som Sveriges kommuner och landsting (SKL) 

tagit fram samt förvaltningens egen tidsredovisning.  

  

Analys 

Idag har Järfälla lägst timtaxa i länet. En höjning av timtaxan till 1200 kronor innebär 

att vi hamnar på medianvärdet (1 199 kronor) för timtaxorna i länet för år 2019. 

Flertalet kommuner kommer att höja taxan med PKV index inför 2020. År 2019 

varierar taxorna i länet från 1050 kronor (Järfälla) upp till 1280 kronor i Upplands 

Bro.  
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Då taxan i övrigt är baserad på timtaxan så bidrar denna ökning till 

finansieringsgraden kommer att öka.  

 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget till nya taxor beräknas ge in intäktsökning på 700 000 kronor inom 

miljöbalkens område. Vi har då räknat med en ökning av timavgiften på 150 kronor. 

Under 2018 var intäkterna från miljöbalkstillsynen 5 227 000 kronor. Vi har under 

2019 anställt ytterligare 2 personer för att klara av det stora antal nya ärenden som 

inkommer till avdelningen i samband med exploateringen i Järfälla kommun.  

 

Konsekvenserna för verksamheterna kan exemplifieras med avgiften för tillsyn för 

en större fordonsverkstad med 6 timmars tillsynstid kommer att få betala en årsavgift 

på 7 200 kronor mot dagens 6 300 kronor.  

 

Slutsatser 

Den kommunala tillsynen ska till så stor grad som möjligt finansieras via avgifter. 

Bygg- och miljöförvaltningen har arbetet fram ett förslag på en höjning av 

timavgiften inom samtliga tillsynområden inom miljöbalken från 1050 kronor till 

1200 kronor.  

 

 

 

Jenny Färm  

Miljöchef  

  

  

 
Beslutet ska skickas till  

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Akten 


