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Taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning
Ärendet
Taxan gäller avgifter för Danderyds kommuns miljö- och hälsoskyddsnämnds kostnader för prövning och tillsyn i Danderyds kommun enligt
miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken
eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, bl.a. vad gäller natur- och kulturvård, skydd av områden,
miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter
och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har gjort en beräkning av den faktiska
timavgiften, enligt Sveriges kommuner och landstings (SKL) modell från
2015-04-13. Den riskbaserade taxemodellen följer också SKL:s modell.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att
1. godkänna taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning, daterad 2015-09-21.
2. föreslå kommunfullmäktige att fastställa taxa inom miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning enligt tjänsteutlåtande
med diarienummer MHN 2015-000749-54 och bilaga daterad 201509-21, att gälla från 2016-01-01.
Miljö- och stadsbyggnadskontorets utredning/yttrande
Den nuvarande taxan gäller från 2012-01-01 och är fastställd till 890
kr/timme. Även nuvarande taxa är riskbaserad.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har gjort en beräkning av timavgiften,
enligt SKL:s modell framtagen 2015-04-13. I beräkningen har kostnaden för
räntor och avskrivningar och tilläggshyra som belastar verksamheten med
anledning av ombyggnader i samband med flytten från Södra Roslagens
miljö- och hälsoskyddsnämnd (SRMH) tagits bort.
Vid tillämpningen av taxan är den föreslagna timavgiften 1 114 kr per hel
timme handläggningstid.
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Uppgifter om rådande timtaxa 2015 för andra kommuner i Stockholms län
har inhämtats. Exemplen visar att timtaxan för tillsyn enligt miljöbalken
varierar mellan kommunerna i Stockholm län.
Kommun
SRMH
Upplands Väsby
Lidingö
Järfälla
Norrtälje
Solna
Sundbyberg

Taxa
1240
964
1040
1000
1175
1060
1050

Vissa förändringar som föreslås från nuvarande taxa. Förändringarna baseras på den erfarenhet miljö-och stadsbyggnadskontoret har av brister i nuvarande taxa och på förändringar som skett i SKL:s taxemodell.
I taxebilaga 2, där avgiftsklasser redovisas ligger de stora förändringarna i
avgiftsklass för E18 och Roslagsbanan. SKL har, i förslaget till taxebilaga 2,
sänkt avgiftklassen för tillsyn av statliga vägar och spåranläggningar. Miljöoch stadsbyggnadskontoret anser att den avgiftklass som SKL använder nu
är mer korrekt.
En stor förändring i taxan är att miljö- och hälsoskyddsnämnden i tidigare
taxa inte kunde ta ut årlig avgift för avgiftklass 2 (2 timmar), vilket kontoret
nu föreslår ska införas. Det blir då lättare att planera och prioritera tillsynen
av dessa objekt. De verksamheter som föreslås få årlig avgift är bl.a. mindre
bilverkstäder, tandläkare och golfbanor, gym, öppen förskola och lokal för
vård (inklusive äldreomsorg).
Ytterligare en förändring är att det i nuvarande taxa finns tre premieringskolumner, P1-P3. För att få den högsta premieringen, P3 krävs en certifiering.
Miljö- och stadsbyggnadskontoret anser att det kan finnas verksamheter som
arbetar i enlighet med en certifiering men som väljer att inte vara certifierade och att det därför är olämpligt att ha ett sådant krav. Premieringen innebär att under vissa förutsättningar sker en nedsättning av den fasta årliga
avgiften. I kommande taxa föreslås två premieringssteg P1-P2. SKL har i
sin taxmodell också bara två premieringssteg.
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