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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 
 
 

Inledande bestämmelser 
om bland annat timtaxa, och för vad myndighetsnämnden tar ut avgift 
 
1 §  Denna taxa gäller avgifter för Myndighetsnämndens i Ängelholm kostnader för prövning 

och tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av balken eller med 
anledning av EU:s bestämmelser inom miljöbalkens tillämpningsområde. 

 Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå enligt miljöbalken 
bland annat för undersökningskostnader och för rättegångskostnader. 

 
2 §  Vid tillämpningen av denna taxa är för år 2020 timtaxan 1010 kronor per hel timme 

handläggningstid.  
 
3 §  Myndighetsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att justera timtaxan med den 

procentsats för det innevarande kalenderåret i Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) 
som finns publicerad på Sverige Kommuner och Landstings webbplats i oktober månad. 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad år 2019. Det indexreglerade 
beloppet avrundas till närmaste jämna krontal. 

 
4 §  Myndighetsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för: 

- handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd, 
dispens eller undantag, se 9-12 §§ och taxebilaga 1, 

- handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller 
åtgärd, se 13 och 14 §§ och taxebilaga 1, och 

- handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt, se 15-19 §§ och taxebilaga 1. 
 
5 §  Myndighetsnämnden tar ut avgifter enligt denna taxa för faktiska kostnader som 

uppkommer i samband med: 
1. Provtagningar och analys av prover 
2. Kungörelser 
3. Sakkunniga som har tillkallats av nämnden vid tillsyn, prövning eller handläggning 

av ärendet 
 
6 §  I de ärenden där myndighetsnämnden tar ut timavgift tar vi betalt för all nedlagd tid som 

gått åt för: 
- inläsning av ärendet, 
- kontakter med parter, 
- samråd med andra myndigheter, 
- inspektioner och kontroller, 
- restid, 
- beredning i övrigt av ärendet, samt 
- föredragning och beslut i ärendet.  
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 Avgift tas ut för minst en hel timme handläggningstid och därefter varje halv timme. Om 
den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv timme per år tas ingen avgift ut. 
Timavgiften beräknas genom att den totala nedlagda tiden i ärendet multipliceras med 
timtaxan. 

 Myndighetsnämnden tar ut avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift för de inspektioner, 
mätningar och andra kontroller som utförs under vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 
eller som utförs under lördagar, söndagar eller helgdagar. 

 
7 §  Myndighetsnämnden tar inte ut avgifter enligt denna taxa för: 

1. Handläggning av klagomål som visar sig vara ogrundade och inte kräver någon 
utredning och där verksamhetsutövaren samtidigt har uppfyllt kravet på 
egenkontroll inom det område som klagomålet avser 

2. Handläggning av överklaganden av nämndens eller en överinstans beslut samt 
yttranden i överklagade ärenden 

3. Handläggning av åtalsanmälningar 
4. Handläggning för att svara på remisser, till exempel till prövningsmyndigheter 

 
8 §  Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art, omfattning, 

tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid eller övriga omständigheter, får myndighets-
nämnden besluta om att sätta ner eller efterskänka avgifter enligt denna taxa. 

 
 

Avgifter för prövning 
 
9 §  Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska verksamhets-

utövaren betala i form av fast avgift som anges i taxebilaga 1, eller i form av timavgift genom 
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller 
enligt de grunder i övrigt som anges i denna taxa. 

Verksamhetutövaren ska betala avgift för prövning för varje avgiftsbelagt ärende som 
ansökan avser. 

 
10 §  Om det i beslutet i ett ärende anges att besiktning skall ske av den verksamhet eller åtgärd 

som beslutet avser, ingår kostnaden för en sådan besiktning i den fasta avgiften. Om det 
krävs ytterligare besiktning tar myndighetsnämnden ut timavgift för den tillkommande 
handläggningstiden. 

 
11 §  Verksamhetsutövaren ska betala avgift för prövning även om ansökan avslås eller avvisas. 
 
12 §  Utöver avgift för prövning, kan myndighetsnämnden ta ut avgift för tillsyn för den 

verksamhet eller åtgärd prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 
 

Avgifter för hantering av anmälan 
 
13 §  Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd ska verksamhetsutövaren 

betala i form av fast avgift som anges i taxebilaga 1, eller i form av timavgift genom att den 
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan, eller enligt de 
grunder i övrigt som anges i denna taxa. 

Verksamhetsutövaren ska betala avgift med anledning av en anmälan för varje avgiftsbelagt 
ärende som anmälan avser. 
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14 §  Utöver avgift för handläggning av anmälan, kan myndighetsnämnden ta ut avgift för tillsyn 

för den verksamhet eller åtgärd anmälan avser enligt vad som anges i denna taxa. 
 
 

Fast årlig tillsynsavgift 
 
15 §  För regelbunden tillsyn över miljöfarlig verksamhet som anges i taxebilaga 2a, eller hälso-

skyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2b ska verksamhetsutövaren betala en fast årlig 
tillsynsavgift. Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom riskbedömning enligt taxebilaga 3a 
för miljöfarlig verksamhet och enligt taxebilaga 3b för hälsoskyddsverksamhet. Tillsyns-
avgiften bestäms genom att det antal tillsynstimmar som anges i taxebilaga 3a eller 3b 
multipliceras med timtaxan. 

 
16 §  För en verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från 

vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande. 
 
17 §  Om en verksamhet omfattar flera verksamhetskoder eller klassningskoder enligt taxebilaga 

2a eller 2b, ska verksamhetsutövaren betala full avgift för den verksamhetskod eller 
klassningskod som medför den högsta avgiften, med tillägg av 25 procent av summan av 
den tid som anges för övriga verksamhetskoder och klassningskoder. 

 
18 §  Fast årlig tillsynsavgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. Den fasta årsavgiften 

ska verksamhetsutövaren betala från och med det kalenderår som följer efter det att beslut 
om tillstånd till verksamheten har meddelats eller anmälan skett. För verksamheter där det 
inte krävs anmälan eller tillstånd ska fast årlig tillsynsavgift betalas från och med kalender-
året efter det att verksamheten påbörjats. 

 För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgiften för prövning eller för 
handläggning av anmälan, tar myndighetsnämnden ut timavgift. 

 Fast årlig avgift ska verksamhetsutövaren betala med ett helt avgiftsbelopp för varje 
påbörjat kalenderår som verksamheten drivs. 

 
I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår: 

- den tid som handläggare har använt för handläggning av planerad tillsyn, 
- förberedelser inför tillsynen, 
- restid i samband med tillsynsbesöket, 
- upprättande av inspektionsprotokoll, beslut och andra skrivelser, samt 
- granskning av rapporter och andra redovisningar. 

 För verksamheter med uttrycket ”tillståndsplikt B” i miljöprövningsförordningen 
(2013:251) ingår även handläggning av anmälningspliktiga ändringar av verksamheten. 

 
I den fasta årliga tillsynsavgiften ingår inte: 

- inspektioner och andra tillsynsinsatser som beror på att verksamhetsutövaren bryter 
mot tillstånd eller villkor, inte följer förelägganden eller förbud eller har bristande 
egenkontroll, 

- prövning av ansökningar, handläggning av anmälningar samt handläggning av 
ärenden där verksamhetsutövaren har en informationsplikt till myndighets-
nämnden, 

- handläggning på grund av extraordinära händelser i verksamheten, 
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- handläggning av klagomål (för väghållare med fast årsavgift, klassningskod 
63.10001 – 63.10103 enligt taxebilaga 2a, ingår handläggning av klagomål i den fasta 
årsavgiften), 

- handläggning vid utökat tillsynsbehov, till exempel med anledning av utrednings-
villkor eller om den faktiskt utförda tillsynen väsentligt avviker från den fasta hand-
läggningstiden i taxan. 

- handläggning på grund av att verksamheten är en IED-anläggning. 

 För sådan handläggning kan myndighetsnämnden, utöver den fasta årsavgiften, ta ut avgift 
i form av timavgift genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med 
timtaxan. Sådan timavgift debiteras i efterhand. 

 
 

Avgift för tillsyn i övrigt 
 
19 §  För övrig tillsyn gäller att myndighetsnämnden kan ta ut timavgift för nämndens handlägg-

ning enligt miljöbalken, enligt föreskrifter som beslutats med stöd av balken eller enligt 
EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde, om verksamhetsutövaren inte 
istället ska betala en prövningsavgift eller en fast årlig tillsynsavgift. Timavgiften beräknas 
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden multipliceras med timtaxan. 

 
 

Vem är avgiftsskyldig 
 
20 §  Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas av den 

sökande. 

Avgift för handläggning av anmälan ska betalas av den som driver eller avser att driva 
verksamheten eller vidta åtgärden. 

Fast årlig tillsynsavgift ska betalas av den som driver verksamheten eller ansvarar för 
anläggningen den första januari innevarande år. 

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

Avgift för övrig tillsyn ska betalas av den som driver eller tänker driva verksamheten eller 
vidta åtgärden. 

 
 

Myndighetsnämndens rätt att ta ut avgift samt beskrivning av överklaganderätt 
 
21 §  Verksamhetutövaren ska betala avgifter enligt denna taxa till Ängelholms kommun. 

Betalning ska ske inom den tid som myndighetsnämnden anger i beslut om avgift eller i 
fakturan. 

 
22 §  Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, får 

myndighetsnämndens beslut om avgift verkställas enligt utsökningsbalken, vilket bland 
annat betyder att obetalda avgifter får lämnas till Kronofogdemyndigheten för utkrävande. 

 
23 §  Enligt förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöbalken, får 

myndighetsnämnden besluta att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det 
överklagas. 
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24 §  Den som vill överklaga myndighetsnämndens beslut om avgift ska göra detta hos 
Länsstyrelsen Skåne. 

 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden som rör tillstånd och anmälningar 
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag. Denna taxa ersätter den gamla taxan, 
beslut KF § 180/2010 
Denna taxa är antagen av Kommunfullmäktige i Ängelholm den 20 november 2017, § 282/2017. 


