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Taxor för kommunernas verksamhet enligt miljöbalken 
Svenska Kommunförbundet vill göra er uppmärksamma på de ökade möjlig-
heter till avgiftsfinansiering för tillsyn och prövning av ärenden inom miljö- 
och hälsoskyddsområdet som lagförslaget om miljöbalk kommer att medge. 
Flera har hört av sig med funderingar över miljöbalkens ekonomiska effekter. 
Lagförslaget innehåller förutom utökade möjligheter till avgiftsfinansiering 
också en ambitionshöjning baserad på stärkt tillsyn och förbättrad uppfölj-
ning. Det är omöjligt för oss att i nuläget ha någon uppfattning om de direkta 
konsekvenserna. Nya och utökade uppgifter kan gå på ett ut med ökade in-
täktsmöjligheter. Allt beror ytterst på vilja och ambitioner i enskilda kommu-
ner. Men eftersom arbetet med budgeten för 1999 har startat i kommunerna 
vill vi informera er om de förändringar som lagförslaget medför redan nu, 
trots att det ännu inte är beslutat. Riksdagen kommer att behandla förslaget i 
juni 1998. 

I propositionen 1977/98:45 om miljöbalk understryks vikten av att myndig-
heternas verksamhet enligt miljöbalken i möjligaste mån avgiftsfinansieras. I 
lagförslaget föreslås att kommunfullmäktige ska få meddela föreskrifter om 
avgift för kommunens prövning och tillsyn enligt miljöbalken och enligt före-
skrifter som meddelas med stöd av balken (27 kap 1 §). Kommunerna får 
alltså möjlighet att avgiftsfinansiera även kemikalietillsyn, hälsoskyddstillsyn 
och handläggning av ärenden som rör CFC, avfall, miljöfarligt avfall, natur-
vård, täkter etc. Vi vill dock göra er uppmärksamma på att det även framgent 
troligen kommer att  vara svårt att nå full kostnadstäckning för mycket av 
tillsynen. 

För den statliga tillsynen föreslås delvis kraftiga taxehöjningar. Enligt en 
enkätstudie som Kommunförbundet genomförde 1996 är kommunernas kost-
nadstäckning under 40 procent för de delar som får avgiftsfinansieras idag. 
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Om kommunerna ska ta betalt för de arbetsinsatser som läggs ner på tillsyn 
inom miljö- och hälsoskyddsområdet behöver antagligen många kommuner 
höja sina taxor avsevärt. Vår rekommendation till att börja med är att utifrån 
nuvarande taxesättning i kommunen och de rikssnitt, som vi redovisat i 
rapporten om verksamheten inom miljö- och hälsoskyddet i kommunerna 
1997, föra en allmän diskussion om viljan och möjligheterna till ökad kost-
nadstäckning inom olika delar av det lokala tillsynsarbetet i den egna kom-
munen. 

Med ledning av förslaget till ny miljöbalk håller Svenska Kommunförbundet 
på att ta fram ett nytt underlag för taxesättning. Vi är medvetna om att 
underlaget egentligen behövs redan nu inför budgetarbetet 1999. Men vi kan 
inte färdigställa skriften förrän riksdagen tagit beslut om miljöbalken i juni. 

Vår avsikt är att försöka ha ett arbetsunderlag för taxesättning enligt miljö-
balken klart att skicka ut till samtliga kommuner senast under augusti 1998. 

Frågor om taxor inom miljöbalkens område kan ställas till Kerstin Blom 
Bokliden, tfn 08-772 41 93, Ann-Sofie Eriksson, tfn 08-772 46 71, plan- och 
miljösektionen eller Germund Persson, tfn 08-772 44 21, civilrättssektionen. 
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