
 
   
 
Taxa för Miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt 
lagen om skydd mot internationella hot mot människors 
hälsa 
 

1 § 

Denna taxa gäller avgifter för miljö- och klimatnämndens verksamhet enligt lagen 
om skydd mot internationella hot mot människors hälsa samt föreskrifter 
meddelade med stöd av lagen. 
 
2 § 

Avgift enligt denna taxa tas som timavgift genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 
 
För handläggning som utförs vardagar mellan 17.00 och 19.00 samt mellan 06.00 
och 08.00 kan en förhöjd timavgift tas ut genom att den faktiskt nedlagda 
handläggningstiden multipliceras med en och en halv timtaxa. För handläggning 
som utförs vardagar mellan 19.00 och 06.00, lördagar, söndagar, julafton, 
nyårsafton, trettondagsafton, midsommarafton och andra helgdagar, kan en förhöjd 
timavgift tas ut genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras 
med dubbel timtaxa. 
 
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje handläggare vid 
nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med 
experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, resor (max 2 timmar per 
inspektionstillfälle) provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt samt 
föredragning och beslut. 
 
3 § 

Avgift enligt denna taxa tas inte ut för 
1. Handläggning av klagomål som visar sig ogrundade. 
2. Handläggning av överklagande, t.ex. rättidsprövning och överlämnande till 

nästa instans samt yttrande i överklagade ärenden. 
3. Handläggning för att svara på remisser. 
 
4 § 

Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens omfattning, 
tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får avgift 
enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas. 
 
5 § 

Beslut om avgift samt nedsättning eller efterskänkande av avgift i enskilda ärenden 
fattas av miljö- och klimatnämnden. 
 
6 § 



Timtaxan är 1166 kronor. 
 
Miljö- och klimatnämnden får för varje kalenderår besluta att höja timtaxan med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal 
verksamhet (PKV) som finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2015. 
 
7 § 

Avgiftsskyldig är den som är ägare till ett fartyg där undersökning eller åtgärd har 
vidtagits enligt 17 eller 23 §§ i lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa. 
 
8 § 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och klimatnämnden. 
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura. 
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