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§ 374 Dnr 2019-000616 206 

Indexuppräkning av miljö- och byggnadsnämndens 
taxor 

 

Sammanfattning  
Protokollsutdrag från miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-23 § 253 

Miljö- och byggnadsnämndens taxor för myndighetsutövning enligt plan- 
och bygglagen och miljöbalken får höjas motsvarande de tolv senaste 
månadernas förändring i konsumentprisindex med september som 
jämförelsetal. 

Förändringen från september 2018 till september 2019 är 1,5 %. Denna 
förändring påverkar uppräkningen av timtaxan för PBL-ärenden samt för 
taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalken. m.fl. områden. 

I övrigt beräknas PBL-ärenden utifrån befintlig PBL-taxa och Prisbasbelopp. 
Inom tillsyn och prövning ingår strålskyddslagen, tobakslagen, lagen om 
handel med vissa receptfria läkemedel samt offentlig kontroll enligt lag om 
foder och animaliska biprodukter när tillsyn inte bedrivits enligt 
livsmedelslagen eller miljöbalken samt lagen om elektroniska cigaretter och 
påfyllningsbehållare. 

Miljö- och byggnadsnämndens kostnader ökar till följd av prisökningar. 
Därför behöver taxorna räknas upp.  

Bedömning 
En regelbunden mindre ökning av taxan bedöms vara mer acceptabel för 
brukarna än en större höjning med glesare intervall.  

Förslag till beslut 
Miljö- och byggnadsnämnden föreslås att föreslå till kommunstyrelsen att 
föreslå kommunfullmäktige att: 

 

Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken med 1,5 % från 865 kr till 878 kr. 

 

Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 1,5 % från 830 kr till 842 kr.  
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Miljö- och byggnadsnämndens beslut 2019-10-23 
Miljö- och byggnadsnämnden beslutar; 

Att föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige att: 

Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning enligt 
miljöbalken med 1,5 % från 865 kr till 878 kr. 

 
Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 1,5 % från 830 kr till 842 kr. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-12-03 
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1. Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken med 1,5 % från 865 kr till 878 kr. 

2. Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 1,5 % från 830 kr till 
842 kr. 

Propositionsordning 
Ordförande Nils Ingmar Thorell (L) konstaterar att föreligger ett förslag till 
beslut och det är kommunstyrelsens. Ordförande ställer proposition på detta 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med detsamma.      

Beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Räkna upp timtaxa för PBL-ärenden samt för tillsyn och prövning 
enligt miljöbalken med 1,5 % från 865 kr till 878 kr. 

2. Räkna upp timtaxa för livsmedelskontroll med 1,5 % från 830 kr till 
842 kr. 

________________ 

Exp: 

Miljö- och byggnadsförvaltningen, Anette Andersson  

Miljö- och byggnadsförvaltningen, administrationen 

Miljö- och byggnadsnämnden  

 


