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Kommunfullmäktige 
 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 
besluta 
 
att besluta om revidering av taxa inom miljö-
balkens område enligt miljö- och hälsoskydds-
nämndens förslag. 
 
Marlene Burwick, Erik Pelling, Ulrik Wärnsberg, 
Hilde Klasson (alla S) anmäler särskilt yttrande, 
bilaga A, utdelas senare. 
 
Uppsala den 18 juni 2014 
På kommunstyrelsens vägnar 
 
Fredrik Ahlstedt/Astrid Anker 
 Astrid Anker 
 
I avgörandet deltagande: Fredrik Ahlstedt, Ceci-
lia Forss, Liv Hahne, Magnus Åkerman (alla M), 
Mohamad Hassan, Cecilia Hamenius (båda FP), 
Stefan Hanna (C), Ebba Busch Thor (KD), 
Marlene Burwick, Ulrik Wärnsberg, Hilde Klas-
son, Bengt Westman (alla S), Maria Gardfjell, 
Frida Johnsson (båda MP) och Ilona Szatmári 
Waldau (V). 
 
Dessutom närvarande: Mats Gyllander, Simone 
Falk, Louise Landerholm Bill (alla M), Peter 
Nordgren (FP), Irene Zetterberg, Milischia Rezai 
(båda S) och Rickard Malmström (MP). 
 
Ärendet 
I samband med beslutet om en ny taxemodell 26 
mars 2012 uppdrog kommunfullmäktige åt miljö- 
och hälsoskyddsnämnden (MHN) att i samband 
med bokslut för 2013 redovisa utfallet av den nya 
taxemodellen och föreslå eventuella ändringar. 
MHN har överlämnat en rapport om utfallet och 
förslag till revidering av taxan. Bilaga.  
 
 

Med den nya taxan infördes en riskklassning av 
varje företag. Tidigare betalade alla inom en viss 
bransch och med en viss storlek samma avgift. 
Med den nya taxan anpassas avgiften till det en-
skilda företagets tillsynsbehov och den tillsynstid 
som företagen får. Exempelvis kan ett företag 
minska avgiften och tillsynsbehovet genom att 
fasa ut farliga kemikalier. Den nya taxan innebär 
också att utfallet av tillsynen påverkar tillsyns-
behovet. Ett bra utfall minskar tillsynsbehovet 
och den årliga avgiften. Vid avvikelser görs extra 
tillsyn till dess att avvikelserna är åtgärdade. 
Företaget betalar extra för den tillsynen. 
 
Avgiftsfinansieringen för tillsynen inom hela 
miljöbalkens område var 39 procent år 2011. 
Med den nya taxan ökades avgiftsfinansie-
ringsgraden till 51 procent år 2013. För miljö-
skydd av avgiftsfinansieringsgraden 64 procent 
och för hälsoskydd, VA och områdesskydd 40 
procent. Uppsala kommun har enligt SKL:s 
statistik en avgiftsfinansieringsgrad som ligger 
över genomsnittet i Sverige. Det finns dock 
fortfarande möjlighet att höja avgifterna då SKL 
menar att det är möjligt att ligga på en 70-80 
procentig finansieringsgrad. 
 
Den nya taxan har inneburit att verksamheter 
med årlig avgift ökade. Intäkterna från årliga till-
synsavgifter inom hälsoskydd ökade med 227 
procent. Intäkterna från årliga tillsynsavgifter 
inom miljöskydd förändrades inte. 
 
Av 984 beslut om ny årlig avgift överklagades 13 
beslut. Ett beslut omprövades och beslutet 
upphävdes. 
 
Inspektörernas uppfattning är att företagen är 
positiva till förändringen och möjligheten att på-
verka tillsynsavgiften. Några företag har syn-
punkter på att avgiften är för hög och att model-
len är svår att förstå. 
 
De förändringar som föreslås är anpassningar till 
ny lagstiftning, justeringar av avgift i relation till 
arbetsinsats, förtydligande av rabatter för VA-
tillstånd, förenklad modell för extra tillsynsavgift 
samt förändring av premieringsbedömning för 
transport- och energistrategier. Därutöver före-
slås en förändring av förutsättningarna för index-
uppräkningen av timavgiften så att den bättre 
följer nämndens kostnadsutveckling för tillsynen. 
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Detta innebär att uppräkningen sker på samma 
sätt som för livsmedelstillsynen. 
 
Föredragning 
Principen att avgiften ska baseras på den faktiska 
tillsynsinsatsen samt att ett företag ska kunna på-
verka sin tillsynsavgift genom ett gott beteende 
är bra. Avgiftsfinansieringen har ökat sedan den 
nya taxan infördes och företagen tycks i stort sett 
vara nöjda med förändringen. 
 
De föreslagna förändringarna ligger väl i linje 
med förändringen som trädde i kraft 2012 och 
bedöms vara nödvändiga och positiva ur såväl 
ekonomiskt- som effektivitetshänseende. 
 
Ekonomiska konsekvenser 
De ekonomiska konsekvenserna för kommun-
koncernen bedöms som positiva då de bland an-
nat resulterar i att indexuppräkningen av tim-
avgiften bättre följer nämndens kostnads-
utveckling för tillsynen. 
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