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 Miljö- och byggnadsnämnden 

 

Miljöbalkstaxa 2023 
Sammanfattning 
Den 14 december 2020, tog kommunfullmäktige beslut om taxa för prövning 
och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Timavgiften 
angavs till 950 kronor per timme. Den 14 december 2021 § 124 beslutade 
miljö- och byggnadsnämnden på delegation att indexuppräkna taxan till 970 
kronor. 
För att miljöenheten ska behålla den kostnadstäckning och timavgift som 
enligt Länsstyrelsen i sitt utlåtande 2021-11-19 uppgav var förhållandevis 
låg, föreslås en höjning från nuvarande timavgift 970 till 
1100 (13,4%) kronor inkluderat indexuppräkningen (PKV) 

Bakgrund 
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för miljöbalkstillsynen när det gäller 
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd 
av miljöbalken eller EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde bl.a. vad gäller naturvård och kulturvård, skydd av 
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar 
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska 
produkter, biotekniska organismer och varor, avfall och producentansvar 
enligt Miljöbalken 27:1§.  
Nuvarande av Säffle kommunfullmäktige fastställd taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagen kontroll beslutades av KF 
2020-12-14 (§ 104) 
I samma beslut fastställdes timavgiften till 950 kr per timme. 
Miljö- och byggnadsnämnden får för varje kalenderår besluta att höja 
avgiftsbeloppen med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s 
webbplats för oktober månad året för avgiftsåret enligt 10§ i denna 
miljöbalkstaxa. 
Detta gjordes av miljö- och byggnämnden den  14 december 2021 § 124, till 
970 kronor.  
I detta förslag till beslut föreslås höja nuvarande avgiftsbelopp från 970 till 
kronor inkluderat indexuppräkning (PKV), som ska gälla från 2023-01-01.  
Som jämförelse finns uppgifter från Miljösamverkan Värmland-Örebro 
(intresseförening för miljökontor i Värmland-Örebro län) för 2020 och 2021. 
Noteras bör att underlaget för 2022 inte finns sammanställt än. 
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Miljösamverkan Värmland Örebro 2020 
 
 Kronor/timme 
medelvärde 1055                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 
Miljösamverkan Värmland Örebro 2021 
 
 Kronor/timme 
medelvärde 1080 

 
Som komplement till dessa uppgifter kan nämnas vilken timavgifts för 
miljöbalkstaxan som våra grannkommuner har för 2022. 
Grums kommun 1281 kronor 
Arvika kommun  1054 kronor 
Eda  1231 kronor 
Åmål  1036 kronor 
 

Förvaltningens ståndpunkt 
Om taxan inte revideras innan årsskiftet finns risk att avgifterna inte täcker 
miljöbalkskontrollens faktiska kostnader. 
Miljö- och byggförvaltningen bedömer därför att taxan ska revideras enligt 
förslaget och föreslås träda i kraft den 1 januari 2023. 

Konsekvenser 
I länsstyrelsen rapport från besök 21 oktober 2021 uppges bl.a. att 

 Länsstyrelsen konstaterar att kostnadstäckningen för förvaltningen är 
förhållandevis låg samtidigt som behovet av tillsyn enligt 
miljöbalken inte uppfylls. Timavgiften är förhållandevis låg. 

För att kunna bedriva en bra tillsyn inom området bör timavgiften höjas. 

Förvaltningens förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att anta 
reviderad taxa för kommunens avgifter inom prövning och tillsyn inom 
miljöbalkens och strålskyddslagens område, och att fastställa timavgiften till 
1100 kr inkluderat indexuppräkning för 2022. Denna taxa ska börja gälla 
från 2023-01-01. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen
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§ 199 Dnr KS/2022:380 

Revidering av miljöbalksaxa 
Ärendebeskrivning 
Den 14 december 2020, tog kommunfullmäktige beslut om taxa för prövning och 
tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område. Timavgiften angavs till 
950 kronor per timme. Den 14 december 2021 § 124 beslutade miljö- och 
byggnadsnämnden på delegation att indexuppräkna taxan till 970 kronor. 
För att miljöenheten ska behålla den kostnadstäckning och timavgift som enligt 
Länsstyrelsen i sitt utlåtande 2021-11-19 uppgav var förhållandevis låg, föreslås en 
höjning från nuvarande timavgift 970 till 1100 (13,4%) kronor inkluderat 
indexuppräkningen (PKV). 
Som jämförelse finns uppgifter från Miljösamverkan Värmland-Örebro 
(intresseförening för miljökontor i Värmland-Örebro län) för 2020 och 2021. 
Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokoll § 184, 2022-11-28.  
Miljö- och byggnadsnämndens protokoll § 115, 2022-10-18. 
Tjänsteyttrande från miljö- och byggnadsförvaltningen, 2022-10-03.  
Förslag till beslut på sammanträdet 
Jenny Evestam (C): Kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.  
Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderad taxa för kommunens avgifter inom 
prövning och tillsyn inom miljöbalkens och strålskyddslagens område, och att 
fastställa timavgiften till 1100 kr inkluderat indexuppräkning för 2022 att gälla från 
2023-01-01. 
 
__________________ 
2022-12-19 Utdrag till  
Miljö- och byggnadsnämnden 
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