
 

 

 

Taxa enligt lagen om skydd mot internationella hot mot 
människors hälsa 
 
Enligt 25 § lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa och    

8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa, får 

kommunen ta ut avgifter för undersökningar och åtgärder som avses i 17 och 23 §§ samma 

lag. Avgiften ska motsvara den faktiska kostnaden. 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller för miljö- och hälsoskyddsnämndens i Umeå kommun undersökningar 

och åtgärder enligt lagen (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors 

hälsa, samt de föreskrifter som meddelats med stöd av lagen. 

 

2 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget eller luftfartyget som är föremål för undersökningar 

eller åtgärder. 

 

3 § 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 inne-

varande kalenderåret i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som årligen tillhandahålls 

av Sveriges Kommuner och Regioner (SKR). 
Utgångspunkt för indexuppräkningen är oktober månad 2016. 

4 § Beslut om avgift enligt denna taxa fattas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

 

5 § Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till miljö- och hälsoskyddsnämnden. 

Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.  

 

6 § Vid tillämpning av denna taxa är timtaxan 1 004 kr per påbörjad timme handläggningstid. 

Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje tjänsteman vid miljö- och 

hälsoskyddsnämnden har använt för förberedelser i ärendet, resa till och från undersök-

ningen, kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter, inspektioner, prov-

tagning och kontroller i övrigt samt slutlig handläggning av ärendet. 

 

7 § För undersökningar eller åtgärder som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, 

lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton eller helgdagar, tas en avgift ut som är 

1,5 gånger högre än ordinarie avgift. 

 



Undersökningsavgift 

8 § För undersökning (inspektion) av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella 

hot mot människors hälsa tas en fast avgift ut motsvarande 3 timmars handläggningstid. 

Avgift för åtgärder 

9 § För åtgärder enligt 17 § eller 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot männi-

skors hälsa, tas avgift ut i form av timavgift för den faktiskt nedlagda handläggningstiden 

samt en avgift motsvarande den faktiska kostnaden för använt material. Timavgift tas ut för 

varje påbörjad timme nedlagd handläggningstid. 

 

Om miljö- och hälsoskyddsnämnden uppdrar till annan att utföra sanerings- och 

skyddsåtgärder debiteras den avgiftsskyldige den faktiska kostnaden för åtgärderna. 

Överklaganden m.m. 

10 § Av 32 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa följer att beslut 

om avgift gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet, samt att beslut om avgift 

överklagas hos förvaltningsrätten. 

___________________________________________________________________________ 

 

Första versionen av taxan trädde i kraft 2010. 
Denna reviderade taxa träder ikraft den 1 januari 2020.  

Ändring av metod för indexuppräkning beslutades i kommunfullmäktige 2016-09-26, § 
193/2016.   

Uppräkning av avgifterna för 2018 resp 2020 gjordes av miljö‐ och hälsoskyddsnämnden  

genom delegationsbeslut 2017‐12‐28 resp 2019‐12‐18.
 
 

  


