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 Kommunstyrelsen 

 

Ny modell för taxa inom miljöbalkens område och strålskyddslagen 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta    
 
att med stöd av 27 kap 1 §  miljöbalken och 16 a § strålskyddsförordningen (1988:293) anta 
redovisat förslag till taxemodell för kommunens prövning och tillsyn inom miljöbalken 
respektive strålskyddslagen i enlighet med bilaga 2 och 3, att gälla från den 1 april 2012, 
 
att uppdra åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att i samband med bokslut för 2012 redovisa de 
konsekvenser som den nya taxaemodellen dittills givit, samt 
 
att uppdra åt miljö- och hälsoskyddsnämnden att i samband med bokslut för 2013 redovisa 
utfallet av den nya taxemodellen och föreslå eventuella förändringar och justeringar. 
 
Ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 31 oktober 2011 (§ 193) bland annat att fastställa miljö- 
och hälsoskyddsnämndens timavgift från och med den 1 januari 2012 till 1080 kr för ordinarie 
tillsyn/kontroll inom miljöbalkens område. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har därefter i 
skrivelse från den 7 december 2011 föreslagit en förändring av gällande taxemodell för tillsyn 
inom miljöbalkens område. I den nya taxemodellen baseras tillsynsavgiften på det enskilda 
företagets risker och riskhantering. Initialt kan vissa verksamheter få en högre avgift, men 
med en god lagefterlevnad och aktivt miljöarbete kan många få en lägre avgift än idag. 
Effekterna av den nya taxemodellens utformning förväntas bli ökad tydlighet och 
förutsägbarhet för verksamhetsutövarna, förstärkt incitament för ett aktivt miljöarbete, ökad 
och mer effektiv avgiftsfinansiering. Se miljö- och hälsoskyddsnämndens skrivelse, bilaga 1. 
 
Ärendet omfattar också ny taxemodell för tillsyn enligt strålskyddslagen där nämnden har 
avgränsade tillsynsuppgifter.  
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Föredragning 
Förändringar i tillsynsbehovet för olika branscher, ny lagstiftning och tillsyn över nya 
områden har gjort att nuvarande modell för taxa inte längre är anpassad för den tillsyn 
kommunen enligt lag är ålagd att utföra. 
 
Gällande taxemodell för tillsyn enligt miljöbalken är från 2003 och baseras på 
schabloniseringar av olika branschers tillsynsbehov. Den nya föreslagna modellen är baserad 
på en utredning av det verkliga tillsynsbehovet för olika branscher, inklusive risker och 
riskhantering.  
 
Förslaget bygger på en modell som tagits fram av Sveriges kommuner och landsting (SKL) 
och som hittills antagits av ca hälften av Sveriges kommuner. Den nya taxemodellen bygger i 
stort sett på samma principer som taxemodellen för livsmedelskontroll som har tillämpats 
sedan 2007. De största skillnaderna består i att Uppsala generellt lagt sig på samma eller lägre 
årlig tillsynsavgift än SKL samt att Uppsala valt att använda sig av timavgift i ärenden där 
erfarenheten visar att handläggningstiden varierar kraftigt mellan objekten. 
 
För vissa verksamheter kommer den föreslagna modellen att resultera i en sänkning av 
avgiften, för andra kommer den att resultera i en höjning. Företag får incitament att bedriva ett 
aktivt miljöarbete. Den verksamhetsutövare som får en initialt höjd avgift kan så småningom 
få en lägre avgift än dagens nivå. För ytterligare beskrivning av den nya modellens olika typer 
av avgifter och dess konsekvenser, se nämndens skrivelse (bilaga 1). 
 
Kommunledningskontoret bedömer att förändringen av taxemodellen är väl motiverad och 
kommer att få positiva effekter för såväl verksamhetsutövare som samhället i stort. En tillsyn 
med hög kvalitet gynnar konkurrenskraften i näringslivet. Seriösa verksamheter som följer 
lagar och regler gynnas, i motsats till dem som inte gör det. Effekten blir att fler företag ser 
nyttan med att bedriva ett seriöst och konkurrenskraftigt företagande. 
 
För att få legitimitet för den nya modellen är det viktigt att tillsyn genomförs med bestämd 
periodicitet och att den karaktäriseras av tydlighet och kommunikation. Betoning på att 
verksamhetsutövaren har möjlighet att påverka avgiften genom god lagefterlevnad och ett 
aktivt miljöarbete är en viktig del i att skapa acceptans och legitimitet för förändringen. Det är 
dessutom viktigt att nämnden fortsätter sitt kontinuerliga interna kvalitets- och 
effektiviseringsarbete för att ge största möjliga värde för verksamhetsutövarna och samhället i 
stort. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
Kommunfullmäktiges beslut från den 31 oktober 2011 om att fastställa en ny timavgift för 
tillsyn och kontroll enligt miljöbalken, i kombination med den nu föreslagna förändringen av 
modell, innebär att tillsynsverksamheten ökar och omfördelar sin avgiftsfinansiering. Detta 
ligger i linje med miljöbalkens intentioner och principen om att förorenaren betalar. 
Avgiftsfinansieringen ökar från att tidigare ha varierat mellan 22-54 procent till 40-70 
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procent. I nuläget är det svårt att göra en beräkning med högre träffsäkerhet eftersom 
klassning av företagen först kommer att genomföras efter beslut i KF. Av samma skäl går det 
inte att i detalj redogöra för hur stor andel av verksamheterna som får höjd respektive sänkt 
avgift samt i vilken utsträckning nämndens verksamhet minskar sitt beroende av 
skattefinansiering. Nämnden har budgeterat med en 50 procentig ökning av 
avgiftsfinansiering på hälsoskydd och oförändrad budget på miljötillsyn. Sveriges kommuner 
och landsting (SKL) rekommenderar en avgiftsfinansiering på 70 procent och med den 
föreslagna förändringen närmar sig Uppsala kommun den rekommenderade nivån. 
 
 
 
Kommunledningskontoret 
 
 
Kenneth Holmstedt 
Stadsdirektör 
 
 
 


































































































































































