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Revidering av miljötaxan
Ärende: Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
Förslag till beslut
Miljö- och byggnadsförvaltningen föreslår en revidering av den nuvarande taxan som
används för Enköpings kommuns tillsyn och handläggning enligt miljöbalken.
Revideringen består av en uppräkning av taxan i enlighet med för taxan beslutat index.
Miljö- och Byggnadsnämnden beslutar att ställa sig bakom förvaltningens förslag till
 att räkna upp befintlig taxa från 1105 till 1135 kr per timme vilket motsvarar
PKV = 2,7%
 att revideringen träder i kraft den 1 januari 2018
---------------------------------------------------------------Beslutet tas med stöd av 27 kapitlet, 1 paragrafen miljöbalken (SFS 1998:808)
samt av KF beslutad ”Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område”, 8
paragrafen.
Motivering av beslut
En uppräkning av taxan med index ska motsvara den kontinuerliga ökningen av
förvaltningens kostnader som hör samman med ökade löner och allmänt ökade
kostnader av material, hyra mm.
I det PKV underlag som publiceras på SKLs hemsida den 25:e oktober 2017 anges ett
index om 2,8 % uppräkning (se bilaga 2 och 3) för 2017. Med 2,8 % uppräkning blir
den nya miljöbalkstaxan 1135,9 kr/h. Förvaltningen föreslår en avrundning neråt till
närmaste 5-tal, dvs 1135 kr/h vilket motsvarar en höjning med 2,7%.
Beskrivning av ärendet
Enköpings kommuns Fullmäktige antog 2017-10-16 ”Taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område”. I taxans 8 § anges att ”Miljö- och byggnadsnämnden får
för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna
och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för
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kommunal verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober
månad.”
Övrigt
Taxa enligt Strålskyddslagen justeras till samma nivå som miljöbalkens taxa i och
med detta beslut.
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