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TAXA FÖR OFFENTLIG KONTROLL ENLIGT MILJÖBALKEN
INLEDANDE BESTÄMMELSER
1 § Denna taxa gäller avgifter för Höganäs kommuns kostnader för offentlig kontroll inom miljöbalken
(1998:808) och föreskrifter meddelade med stöd av denna författning samt de EG-bestämmelser som
kompletteras av lagarna. Enligt miljöbalkens 27 kap. 1 § får kommunfullmäktige besluta om sådana
avgifter.
Utöver vad som anges i denna taxa kan kommunen begära ersättning enligt bland annat 26 kap. 22 §
miljöbalken för undersökningskostnader med mera och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för
rättegångskostnader.
Taxan tillämpas av behörig nämnd i enlighet med reglemente beslutat av kommunfullmäktige i Höganäs
kommun.
AVGIFTSSKYLDIG
2 § Avgift ska betalas av den som har vidtagit, vidtar eller avser vidta en åtgärd eller handling och där
miljöbalken är tillämplig. Avgift ska även betalas av den som har bedrivit, bedriver eller avser att bedriva
en verksamhet och där miljöbalken är tillämplig.
3 § Avgift enligt denna taxa tas inte ut för:
a.
Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig vara uppenbart obefogat.
b.
Handläggning som föranleds av att beslut överklagas.
AVGIFTER
4 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd eller dispens, handläggning av anmälan av
anmälningspliktig verksamhet samt kontroll i övrigt, tas ut med belopp som anges i taxebilagan. För
ärenden som inte nämns i taxebilagan tas timavgift ut.
Om det i ett beslut föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk förrän den har besiktigats och
godkänts, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte
godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfälle, tas timavgift ut för tillkommande
handläggningstid.
5 § I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilaga till förord-ningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är verksamhetsutövaren i före-kommande fall
också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelse i ärendet.
6 § För kontroll av förorenade områden ska tillsynsavgiften betalas av den eller de, som enligt 10 kap.
2 eller 3 §§ miljöbalken, är ansvariga för efterbehandling.
7 § Taxan är baserad på en timavgift om 980 kr. Avgift tas ut för varje påbörjad halv timme nedlagd
handläggningstid. Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid nämnden
har använt i ärendet. I handläggningstiden inräknas även restid.
8 § För inspektioner, mätningar och kontroller som utförs vardagar mellan kl 19.00 och 07.00 samt
lördagar, söndagar, helgdagsaftnar och helgdagar tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie timavgift.
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9 § I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet är sökanden i förekom-mande fall
skyldig att enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken, ersätta kommunens kostnader för sakkunniga som har
tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet.
10 § Den som är avgiftsskyldig enligt 2 §, är också skyldig att ersätta kommunens kostnader för
provtagning och analys.
AVGIFTENS ERLÄGGANDE MED MERA
11 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av behörig nämnd. Betalning av avgift enligt denna taxa
ska ske till Höganäs kommun. Betalning ska ske inom den tid som anges i beslutet om avgift eller i
fakturan.
Vid betalning efter den på fakturan angivna förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen.
Vidare debiteras lagstadgad påminnelseavgift samt övriga ersättningar för kostnader som är förenade
med dröjsmålet.
NEDSÄTTNING AV AVGIFT

12 § Om det finns särskilda skäl, får behörig nämnd med hänsyn till verksamhetens
omfattning, tillsynsbehovet och övriga omständigheter sätta ned eller efterge avgiften.
INDEXREGLERING AV AVGIFTSNIVÅN
13 § Behörig nämnd får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja i denna taxa fastställd timavgift
och fast avgift med en procentsats som motsvarar kostnadernas utveckling i fasta löner och priser. För
detta används SKL:s prisindex för kommunal verksamhet, PKV.
VERKSTÄLLIGHETSFRÅGOR MED MERA
14 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken framgår att en kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
15 § Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken framgår att kommunal nämnd får förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart
även om det överklagas.
16 § Enligt 19 kap. 1 § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om avgift hos länsstyrelsen.
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Gäller från den 1 januari 2019
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TAXEBILAGA

FAST TAXA FÖR PRÖVNING OCH KONTROLL
AVLOPPSANORDNING

Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning eller anslutning av vattentoalett enligt 13 §, 1 st., förordningen (1998:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

8 timmar


Anmälan om inrättande av avloppsanläggning utan vattentoalett enligt
13 §, 3 st., förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd
6 timmar

Innehavare meddelas om förbud mot utsläpp och/eller föreläggs
om att vidta åtgärd avseende enskild avloppsanläggning (avser även
krav på kommunal anslutning)

timavgift

BERG- OCH YTJORDVÄRME
Anmälan om inrättande av värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller
grundvatten enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd. Avgiften debiteras enligt följande:

Ytjordvärme
3 timmar



Bergvärme

4 timmar

ANMÄLAN ENLIGT 38 § FÖRORDNINGEN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET OCH
HÄLSOSKYDD
Anmälan enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Avgiften
debiteras enligt följande:

38 §, p 1, hygienisk behandling
4 timmar



38 §, p 2, bassängbad

6 timmar



38 §, p 3, nyetablering av förskola

5 timmar



38 §, p 3, nyetablering av skola

8 timmar


Ombyggnad av befintlig förskola och skola samt övriga punkter i
38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd timavgift
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KÖLDMEDIEANLÄGGNINGAR

Köldmedieanläggning där innehavaren enligt förordning (2016:1128) om fluorerade
växthusgaser är skyldig att genom ackrediterat företag årligen låta utföra kontroll. Avgift
debiteras enligt följande:


Granskning av kontrollrapport

2 timmar



Innehavare föreläggs att inkomma med kontrollrapport

4 timmar


Köldmedieanläggningen uppfyller inte de föreskrivna kraven vilket
föranleder beslut om att vidta åtgärd

4 timmar

KEMISKA BEKÄMPNINGSMEDEL

Ansökan om tillstånd till användning av växtskyddsmedel enligt 40 §
Förordning om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

4 timmar


Anmälan om användning av växtskyddsmedel enligt 41 § Förordning
om bekämpningsmedel (SFS 2014:425)

3 timmar

MILJÖSANKTIONSAVGIFT

Beslut om att ta ut avgift enligt förordning (2012:259) om miljösanktionsavgift där


Sanktionsavgiften är 3000 kr eller mindre

3 timmar



Sanktionsavgiften är mer än 3000 kr

4 timmar
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