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Översyn och ändring av taxa för tillsyn inom miljöbalkens område 
 
 
Förslag till beslut  

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till miljö- och bygglovsnämnden, 

kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

 

1. Förslag till ny taxa för tillsyn och prövning inom miljöbalkens (1998:808) 

område antas. 

 

2. Taxan träder i kraft den 1 januari 2021 då tidigare gällande taxa för tillsyn och 

prövning inom miljöbalkens område upphör att gälla 

 

Ärendet i korthet  

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en helt ny modell för taxa 

inom miljöbalkens område. Den behovsstyrda taxemodellen gör det möjligt för 

kommunerna att prioritera tillsyn där behovet är som störst. 

 

Bygg och miljöförvaltningen föreslår förändrad taxa för miljö- och 

bygglovsnämndens område inom miljöbalken att gälla från och med den 1 januari 

2021.    

 

Handlingar  

1.  Bygg- och miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-10 

2.  Taxebestämmelser, juridiskt underlag 

3.  Bilaga 1, med avgiftsnivåer (avgifter för prövning m.m.) 

4.  Bilaga 2. Verksamheter som föreslås ha fasta avgifter. 

5.  Bilaga 3: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med planerade 

tillsynsintervall. 

6. Bilaga 4: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med sporadisk tillsyn. 
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Bakgrund 

Sveriges kommuner och regioner (SKR) har tagit fram en helt ny modell för taxa 

inom miljöbalkens område. Den behovsstyrda taxemodellen gör det möjligt för 

kommunerna att prioritera tillsyn där behovet är som störst. 

 

Kommunernas tillsyn ska åstadkomma god miljö. För att detta ska uppnås är det 

viktigt att prioritera tillsyn där riskerna är störst. Den behovsstyrda taxemodellen ger 

kommunerna verktyg att bedöma vilket tillsynsbehov som finns för en viss 

verksamhet och tydligare koppla avgiften till behovet. 

 

Den nya taxemodellen består av flera olika delar. 

 

1: Taxebestämmelser, juridiskt underlag. 

 

2: Bilaga 1, med avgiftsnivåer (avgifter för prövning mm) 

 

3: Bilaga 2. Verksamheter som föreslås ha fasta avgifter. 

 

4: Bilaga 3: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med planerade 

tillsynsintervall. 

 

5:Bilaga 4: Verksamheter som föreslås ha timavgifter med sporadisk tillsyn. 

 

Under drygt ett års tid har miljösamverkan Stockholms län (MSL) arbetat med 

modellen för att hitta en samsyn i länet över hur mycket olika typer av verksamheter 

bör betala för avgift, både för tillsyn och i prövnings och anmälningsärenden. T.ex. 

en fotvårdare som bedriver verksamheter borde ha samma avgift oavsett vilken 

kommun den bedriver avgift inom eftersom behovet av tillsyn och vad vi ska 

kontrollera hos dessa verksamheter är detsamma överallt. Det kan finnas lokala 

skillnader inom vissa verksamheter p.g.a. känslig natur, vattenskyddsområden och 

dylikt.  

 

Till skillnad från den tidigare taxemodellen som Järfälla kommun har använt sig av, 

har den nya behovsstyrda taxan fokus på övergripande processer och 

tillvägagångssätt, till exempel hur behovsutredning, tillsynsplanering och 

tillsynsfinansiering hör ihop.  

 

Den nya behovsstyrda taxemodellen är: 

 

Gemensam; Den kopplar samman statlig och kommunal taxekonstruktion 

 

Integrerad; Den tar ett helhetsgrepp och kopplar tillsynsplanering med finansiering 

 

Lika; Det är tillsynsbehovet som styr, den likriktar och ger färre valmöjligheter 

 

Lättanvänd; Den är i Excel, följer statens angivna koder och kopplas till 

lagstiftningen 

 

Annorlunda; Den innebär ett nytänk, är styrd, jämförbar och har viss flexibilitet. 
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I nya behovsstyrda taxemodellen är det tillsynsbehovet som styr taxan. Det finns en 

tydligare koppling till behovsutredningen. Riskbedömningen sker i 

behovsutredningen, inte i taxan. Det är det samlade tillsynsbehovet för branschen 

som ska bedömas. Tillsynsbehovet bör inte skilja sig åt beroende på om en bransch 

har kommunal eller statlig tillsynsmyndighet.  

 

Tillsynsbehovet anges på branschnivå i bilaga 2 och 3.  

 

I bilaga 2 skapar kommunen sin taxa för branscher med årligt tillsynsbehov och fasta 

årliga avgifter. Här sker förskottsbetalning. Kommunens behovsutredning är ett 

viktigt underlag för att fylla i Excelbladet och skapa taxebilaga 2. I Järfälla kommun 

fortsätter vi arbeta som tidigare, med årlig avgift på flertalet verksamheter då det 

skapar en god planering och stabil budget för den tillsyn som kommunen har ansvar 

för att utföra. 

 

Idag betalar huvudverksamheten 100 % årlig avgift och 25 % av årsavgiften för varje 

extra verksamhet som bedrivs på ett objekt. För de verksamheter som klassas in med 

timavgift så ska timavgift tas ut de gånger man bedriver tillsyn på just den 

verksamheten på objektet. Detta har varit väldigt svår för verksamhetsutövarna att 

förstå. Istället föreslås att taxan för huvudbranschen på objektet justeras upp till 125 

% av årsavgiften där det finns en eller fler delverksamheter, oavsett om de klassas in 

med timavgift eller årsavgift. Detta för att tillsynsbehovet är större än 

huvudbranschens tillsynsbehov på grund av att det finns delverksamheter. Oavsett 

hur många extra verksamheter de har så betalar de 125 % av huvudbranschens 

årsavgift. Detta kommer vara lättare för verksamhetsutövarna att förstå och även 

lättare att förklara. Det finns även fortsättningsvis en möjlighet till nedsättning på 

objektsnivå om tillsynsbehovet i enskilda fallet är lägre än schablonen. 

 

Det går också att tillfälligt höja avgiften om behovet för ett objekt har varit större än 

schablonen.  

 

Bilaga 3 skapas genom att fylla i tillsynsbehov för vissa branscher i Excelbladet. För 

verksamheter i bilaga 3 sker efterskottsbetalning, det vill säga timavgift. 

Kommunens behovsutredning är ett viktigt underlag för att fylla i Excelbladet för 

bilaga 3. 

 

I taxan finns också en bilaga som reglerar verksamheter med sporadiskt 

tillsynsbehov. Det är verksamheter som är inklassade att betala en timavgift efter 

genomförd tillsyn och där behovet av tillsyn är sporadiskt (mindre behov än vart 

tredje år eller tillsyn vid behov). 

 

I samband med att kommunfullmäktige fattar beslut om ny taxemodell räknas även 

timtaxan ut i enlighet med SKR:s beräkningsmodell gånger PKV-värdet för 2020 

som är 1,9%. Den befintliga timavgiften är 1200 kr/timme och den nya beräkningen 

visar att avgiften ska vara 1223 kr/timme. 

 

Som en jämförelse redovisas några kommuners timtaxa inom miljöbalkens område 

för 2020 nedan, de flesta kommuner höjer dessa avgifter med PKV värdet för 2020 

inför 2021 som är 1,9%: 

 



  2020-09-10 4 (4) 

 

 

  

Timavgifter för några kommuner i länet 2020. 

 

Sollentuna – 1400 kr 

Solna – 1310 kr 

Stockholm – 1200 kr 

Sundbyberg – 1264 kr 

Upplands-Bro – 1280 kr 

 

Taxemodellen är byggd i excel för att lätt kunna sortera och välja olika valbara 

möjligheter. Respektive flik i taxemodellen är omgjord till pdf för att kunna läsas i 

nämnd, KS och KF. Det som kommer visas utåt mot kund är taxebestämmelser, 

taxebilaga 1, taxebilaga 2, taxebilaga 3 och sporadisk tillsyn. De övriga dokumenten 

är den modell som skapar dessa bilagor.  

 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Vissa verksamheter kommer att få ökad tillsynsavgift då de får fler tillsynstimmar 

per år, till exempel gäller detta tandläkare som går från två timmar till tre timmar. 

Här har behovet visat på att de behöver tillsyn vart tredje år och inte som idag vart 

femte år.  

 

Skolor och förskolor får en taxa som baseras på deras storlek, så en mindre 

skola/förskola får sänkt taxa medan de större skolorna får ökat antal timmar. I dag 

betalar alla skolor för sju timmars tillsynstid och med den nya taxan blir det tre, sex 

eller nio timmar baserat på skolans storlek.  

 

Totalt sett landar vi på ungefär samma intäkter som tidigare år, då antalet timmar 

förskjuts mellan olika verksamheter.  

 

 

 

 

Jenny Färm  

Miljöchef  

  

  

 
Beslutet ska skickas till  

Kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige 

Akten 

 

 

 

 


