Umeå kommuns taxa för verksamhet enligt miljöbalken
Inledande bestämmelse
1 § Denna taxa gäller avgifter för miljö- och hälsoskyddsnämndens i Umeå kommun
kostnader för prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:808) och de föreskrifter som har
meddelats med stöd av miljöbalken. Denna taxa gäller också prövning och tillsyn med
anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde.

Avgiftsskyldighet
2 § Avgift för prövning, anmälan eller tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att
bedriva verksamheten eller vidta åtgärd som omfattas av miljöbalken och som får debiteras
enligt denna taxa.
3 § Avgift enligt denna taxa ska betalas för:
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om tillstånd eller
dispens.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid övrig tillsyn.
4 § Avgift enligt denna taxa ska inte betalas för:
1. Tillsyn som sker med anledning av obefogade klagomål.
2. Handläggning som sker vid hantering av överklagande.

Delegation
5 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får besluta att debitera avgift enligt 2 § denna taxa.
6 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i
denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med den procentsats för det innevarande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som årligen tillhandahålls
av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober
månad 2016.
7 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får besluta om förändringar i bilaga 1 och 2 som
motsvarar ändringar i miljöbalken, förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(1998:899), miljöprövningsförordningen (2013:251) eller förordningen om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken (1998:940). Miljö- och hälsoskyddsnämnden får även
besluta om andra mindre justeringar i taxan med anledning av ändringar i tillämpad
lagstiftning.
8 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden får besluta om komplettering av bilaga 1 och 2
(verksamheter med fast årlig tillsynsavgift) med ytterligare verksamheter som inte är

tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga. Den fasta årliga tillsynsavgiften får dock högst
motsvara lågt tillsynsbehov, 3 timmar.

Timavgift
9 § Timavgift är 973 kr och tas ut med halv timavgift för varje påbörjad halvtimme nedlagd
handläggningstid. Med timavgift avses detta belopp också i följande paragrafer.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman har använt för
inläsning av ärendet, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, resor, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt av
ärende samt föredragning och beslut. I handläggningstiden ska inte räknas in sådan restid
som vid ett och samma tillfälle (tur- och returresa) överstiger två timmar.
För inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs lördagar, söndagar, julafton,
nyårsafton, påskafton, midsommarafton helgdagar eller vardagar mellan klockan 19.00 och
07.00, debiteras avgift med 1,5 gånger ordinarie timavgift.

Avgift för prövning
10 § Avgift för prövning av ansökan om tillstånd och dispens ska debiteras som antingen fast
avgift genom tillämpning av den avgiftsnivå som anges i Taxebilaga 1 eller i form av timavgift
genom att den faktiska nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timavgiften.
11 § Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökan avser. Avgift
för prövning ska betalas även om ansökan avslås.
12 § För besiktning av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt beslut i tillståndsärende för
verksamhet eller åtgärd ingår kostnaden i den fasta avgiften. Om besiktning måste ske vid
ytterligare tillfälle, debiteras timavgift för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillkommande
handläggningstid.
13 § I ärenden om ansökan om tillstånd som prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden är
sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta nämndens kostnader enligt 19 kap. 4
och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av nämnden och för kungörelser i
ärendet.

Avgift med anledning av anmälan
14 § Avgift för handläggning av anmälan av verksamhet eller åtgärd debiteras i form av fast
avgift motsvarande den för verksamheten eller åtgärden föreskrivna avgiftsnivån i bilaga 1,
eller genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timavgiften, eller enligt de grunder i övrigt som anges i taxebilaga 1.
15 § Avgift med anledning av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som
anmälan avser.
16 § För besiktning av miljö- och hälsoskyddsnämnden enligt beslut i anmälningsärende för
verksamhet eller åtgärd ingår kostnaden i den fasta avgiften. Om besiktning måste ske vid

ytterligare tillfälle, debiteras timavgift för miljö- och hälsoskyddsnämndens tillkommande
handläggningstid.
17 § I ärenden om anmälan av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i
miljöprövningsförordningen (2013:251) är verksamhetsutövaren i förekommande fall också
skyldig att ersätta miljö- och hälsoskyddsnämndens kostnader för kungörelser i ärendet.

Avgift för tillsyn
18 § Avgift för tillsyn, utöver avgift enligt 10 och 14 §§, debiteras enligt vad som framgår i
bilaga 1,2 och 3.
Fast tillsynsavgift utgörs av en fast årlig tillsynsavgift enligt 19 § eller en fast avgift per
kontroll enligt vad som framgår av bilaga 1.
För verksamhet som tillståndsprövas ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad
som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Fast årlig tillsynsavgift omfattar kostnad för granskning av handlingar och övrig planering
inför inspektion, resa, genomförande av inspektion samt efterföljande administration/
handläggning. Den innefattar också tillsyn inklusive administration/handläggning som inte
utförs på plats, t ex begäran om utredning och anmälan av driftstörning.
Finns behov av efterbehandling sedan en verksamhet upphört, debiteras full årsavgift för
tillsyn till dess att efterbehandling har godkänts av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Årsavgift
för efterbehandling debiteras enligt vad som anges i bilaga 2 för verksamheten som bedrevs
innan verksamheten upphörde.
19 § Fast årlig tillsynsavgift (årsavgift) omfattar kalenderår och ska betalas i förskott.
Årsavgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut om tillstånd
till verksamheten har beviljats eller anmälan skett. I de fall tillstånd eller anmälan inte krävs,
betalas årsavgift det år som följer efter att verksamheten har påbörjats. Årsavgiften ska
därefter betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår som verksamheten
bedrivs. För tillsyn som sker dessförinnan tas timavgift ut.
20 § För industriutsläppsverksamheter, de verksamheter som markerats med (-i) i
miljöprövningsförordningen, betalas ett årligt tillägg till den årliga tillsynsavgiften om 20
timmar multiplicerat med aktuell timavgift. Sådant tillägg tas inte ut för de
industriutsläppsverksamheter som redan har tilldelats 90 timmar eller mer i taxebilaga 2.
21 § Om en verksamhetsutövare har verksamheter med verksamhetskoder inom tre eller
flera olika verksamhetsgrupper som har egna rubriker i bilaga 2, så ska total avgift motsvara
timmarna från verksamhetsgruppen med det högst angivna timantalet i bilaga 2 med ett
tillägg om 25 procent.
22 § För regelbunden tillsyn över sådana verksamheter eller åtgärder som saknar fastställda
krav på anmälan (”U” och ”UH”) ska avgift betalas i form av timavgift genom att den faktiskt
nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timavgiften enligt vad som
framgår av bilaga 3.

23 § Om en fabrik, anläggning, inrättning eller annan verksamhet med samma lokalisering
och verksamhetsutövare omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt bilaga 1 ska full
avgift betalas för den verksamhet som medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent
av summan av de belopp som anges för de övriga verksamheterna.

Tilläggsavgift
24 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehov, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får tilläggsavgift debiteras.
Tilläggsavgift får till exempel debiteras för inspektioner och andra tillsynsåtgärder med
anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden
eller förbud. Tilläggsavgift beräknas som timavgift och debiteras i efterskott.

Nedsättning av avgift
25 § Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgift enligt denna taxa
minskas eller efterskänkas efter särskilt beslut.

Betalning av avgiften
26 § Betalning av avgift som debiteras enligt denna taxa ska ske till miljö- och
hälsoskyddsnämnden.
Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Ikraftträdande
27 § Denna taxa med bilaga 1, 2 och 3 träder i kraft 1 januari 2019.

