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Diarienummer MKN-2021-23071 

Taxa för miljö- och klimatnämndens verksamhet 
enligt miljöbalken 
Inledande bestämmelser 
1 § 
Denna taxa gäller avgifter för Göteborgs stads kostnader för prövning och tillsyn inom 
miljö- och klimatnämndens ansvar enligt miljöbalken, bestämmelser meddelade med stöd 
av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde samt kontroll och annan offentlig verksamhet enligt vissa EU-
förordningar och vissa bestämmelser som genomför EU-direktiv inom miljöbalkens 
tillämpningsområde. 

Nämndens tillsynsansvar omfattar följande områden:  
• Allmänna hänsynsregler, 2 kap. MB 

• Skydd av områden, naturreservat, vattenskyddsområde med mera 7 kap. MB  

• Miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd, 9 kap. MB  

• Verksamheter som orsakar miljöskador, förorenade områden, 10 kap. MB  

• Vattenverksamheter, 11 kap. MB  

• Jordbruk och annan verksamhet, 12 kap. MB 

• Kemiska produkter med mera, 14 kap. MB  

• Avfall och producentansvar, 15 kap. MB  

Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till nämnden bli aktuell enligt bland 
annat 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 
2 § miljöbalken för rättegångskostnader. 

2 § 
Avgift enligt denna taxa tas ut som  

1. Fast prövningsavgift för handläggning av tillståndsansökningar, se 7 § och bilaga 1. 

2. Timavgift för nedlagd handläggningstid vid prövning av tillstånds- och 
dispensansökningar som inte omfattas av punkt 1, se 7 §.  

3. Timavgift för nedlagd handläggningstid på grund av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd, se 8 §.  

4. Fast årlig tillsynsavgift, se 9 §.  
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5. Timavgift för nedlagd handläggningstid för tillsyn som inte omfattas av fast årlig 
tillsynsavgift, se 10 §.  

6. Kostnad för kungörelser och sakkunniga i samband med prövning och tillsyn, se 7 och 
8 §§. 

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 nedlagda handläggningstiden 
multipliceras med en och en halv timavgift. 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 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med dubbel timavgift.  

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, föredragning, beslut samt 
information och liknande verksamhet som behövs för tillsynen.  

Timavgift tas ut för varje påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. Om den 
sammanlagda tiden under ett år understiger en halvtimme tas ingen avgift ut. 

3 §  
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för  

1. Handläggning av obefogade klagomål som inte kräver utredning.  

2. Handläggning av överklagande, såsom vid rättidsprövning och överlämnande till nästa 
instans samt yttrande i överklagade ärenden.  

3. Handläggning för att svara på remisser, exempelvis till prövningsmyndigheter.  

4. Handläggning av ansökan om utdömande av vite  

4 §  
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, 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 § 
Timavgiften är 1 272 kronor.  

Miljö- och klimatnämnden ska inför varje kalenderår besluta att justera timavgiften med 
den procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet 
(PKV) som finns publicerad på SKR:s hemsida i oktober månad.  
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Avgift för prövning 
7 § 
Fast avgift för prövning ska betalas för tillstånd enligt bilaga 1.  

För övrig prövning av tillstånd, dispens eller godkännande tas timavgift ut genom att den 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften.  

Avgiften ska betalas av den som söker tillstånd, dispens eller godkännande.   

Avgift för prövning ska betalas även om ansökan avslås, avvisas eller avskrivs.  

I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas av miljö- och 
klimatnämnden är sökanden också skyldig att ersätta nämndens faktiska kostnader enligt 
19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för 
kungörelser i ärendet. 

Avgift för tillsyn 
8 § Anmälan 
För handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd enligt 9 kap miljöbalken eller 
anmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd tas timavgift 
ut genom att den nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften. 

9 § Fast årlig tillsynsavgift  
Verksamheter som anges i bilaga 3 ska betala en fast årlig tillsynsavgift som baseras på 
den tillsynstid som miljö- och klimatnämnden tilldelar anläggningen eller verksamheten. 
Tillsynstiden bestäms genom en riskbedömning av anläggningen eller verksamheten 
bestående av en avgiftsklassificering enligt bilaga 3 och en riskklassificering enligt bilaga 
2. Den årliga tillsynstiden framgår av tabell i bilaga 2. Den fasta årliga tillsynsavgiften 
räknas fram genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timavgiften.   

För verksamhet som tillståndsprövats ska den årliga tillsynsavgiften baseras på vad som 
föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.  

Om en verksamhet omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt bilaga 3 ska full avgift 
betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften, med tillägg av 25 procent av 
summan av den tid som anges för de övriga verksamheterna.   

Utgångspunkten vid riskbedömning av hälsoskyddsverksamheter är den huvudsakliga 
verksamheten i bilaga 3. Därefter tillkommer eventuella riskpoäng för övriga delar som 
förekommer inom verksamheten, (se bilaga 2, tabell 2).   

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att 
beslut om tillstånd till verksamheten har meddelats eller att anmälan har gjorts. Om 
verksamheten eller anläggningen inte kräver tillstånd eller anmälan, ska fast årlig 
tillsynsavgift betalas från och med det år som följer efter det att verksamheten påbörjats 
eller att anläggningen tagits i drift. Årsavgift ska därefter betalas med helt avgiftsbelopp 
för varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs eller anläggningen är i drift.  

Årsavgiften debiteras i förskott. För tillsyn som sker innan årsavgift ska betalas, tas 
tillsynsavgift ut för nedlagd handläggningstid multiplicerat med timavgiften. 
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I den fasta avgiften ingår: 
• Handläggning av planerade inspektioner och övrig tillsyn, förberedelser inför och 

restid i samband med dessa, upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra 
skrivelser, granskning av rapporter och andra redovisningar.  

I den fasta avgiften ingår inte: 
• Inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövaren inte 

följer förelägganden eller förbud   

• Handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten eller handläggning 
av klagomål 

• Handläggning vid utökat tillsynsbehov t.ex. med anledning av utredningsvillkor  

För sådan handläggning tas, förutom den fasta årsavgiften, en timavgift ut genom att den 
nedlagda handläggningstiden multipliceras med timavgiften.  

10 § Avgift för övrig tillsyn  
För övrig tillsyn tas en timavgift ut för handläggning enligt miljöbalken, föreskrifter som 
beslutats med stöd av balken eller EU-förordningar inom miljöbalkens 
tillämpningsområde, om inte en prövningsavgift eller en fast årlig tillsynsavgift istället 
ska betalas. Timavgiften beräknas genom att den nedlagda handläggningstiden 
multipliceras med timavgiften. 

11 § Avgiftsskyldig  
Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som bedriver verksamheten eller ansvarar för 
anläggningen.   

För tillsyn enligt 10 kap. miljöbalken ska tillsynsavgiften betalas av den som enligt 10 
kap. är ansvarig för utredning, avhjälpande eller kostnader eller den som tillsynen riktas 
mot.    

Avgift för anmälan ska betalas av den som anmäler verksamheten eller åtgärden. Om 
nämnden har haft kostnader för kungörelser i ärendet ska dessa betalas av den som gjort 
anmälan.   

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva 
verksamheten eller vidta åtgärden. 

Verkställighetsfrågor  
12 §  
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och klimatnämnden i Göteborgs 
stad. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i faktura.  

13 § 
Miljö- och klimatnämndens beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.  

14 § 
Miljö- och klimatnämnden får bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart. 
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15 § 
Miljö- och klimatnämndens beslut om avgift får överklagas till länsstyrelsen. 

16 §  
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2023. När det gäller ansökningar och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter detta datum.  

Bilagor 
1. Fast prövningsavgift 
2. Riskklassning  
3. Avgiftskoder 
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