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Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Taxa för miljöbalken – uppräkning enligt PKV
Ärende
Inför 2016 fattade kommunfullmäktige (KF) beslut om en ny taxa inom
miljöbalkens område utifrån risk- och erfarenhetsbedömning, fastställd av
KF 2015-12-14 § 112. I enlighet med taxan får miljö- och hälsoskyddsnämnden för varje år besluta att justera timavgiften med en uppräkning
enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV), som tillhandahålls av
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). PKV är avsett att användas av
kommunerna som underlag vid beräkningen av kostnaderna för löne- och
prisutvecklingen i fasta löner och priser. PKV uppdateraderades senast
2019-05-02, vilket är det värde beslutet om höjning av timtaxa grundar sig
på. PKV för 2020 är 3,0%.
Enligt ett beslut i Mark- och miljööver-domstolen, M4452-17 har den 9
april 2018 fattats ett beslut att upphäva tidigare beslut i mark- och
miljödomstolen, M 473-17 den 21 april 2017. Upphävandet innebär att en
höjning av fastställd taxa enligt PKV är att betrakta som verkställighet och
får fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och stadsbyggnadskontorets förslag till beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden beslutar att fastställa timavgiften för taxan
inom miljöbalkens område till 1 252 kr/tim.

Miljö- och stadsbyggnadskontorets yttrande
Miljö- och stadsbyggnadskontoret har under budgetarbetet sett ett behov av
att öka intäkterna för att täcka kostnader för verksamheten. Av den
anledningen föreslår miljö- och stadsbyggnadskontoret att timavgiften för
tillsyn enligt miljöbalken ökas med PKV-värdet inför 2020, vilket innebär
att timavgiften höjs från 1 216 kr till 1 252 kr. Kontoret har jämfört
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Danderyds kommuns miljöbalkstaxa med övriga kommuners fastställda taxa
för 2019 och vi ligger med höjt PKV inte högst i länet. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har i fastställd taxa av KF 2015-12-14 §112 fått
delegation att varje år besluta att justera fastställd timavgift med en
uppräkning enligt prisindex för kommunal verksamhet (PKV).
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