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§ 86 
 

Indexuppräkning av taxa för miljönämndens 
tillsyn enligt lagen om skydd mot 
internationella hot mot människors hälsa 
Dnr MN-2022-3522 Dpl 10.02.02 

 

Miljönämndens beslut 

Miljönämnden medger en uppräkning av taxan för tillsyn enligt lagen om 

skydd mot internationella hot mot människors hälsa med 3,7% för 2023. 

Detta innebär en ökning med 44 kronor per timma och en timavgift av 1227 

kronor.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunfullmäktiges beslut om taxa för Karlstads kommuns tillsyn 

enligt lagen om skydd mot internationella hot mot människors hälsa framgår 

att miljönämnden för varje kalenderår (avgiftsår) får besluta att höja de 

fastställda fasta avgifterna och timtaxan med en procentsats som motsvarar 

de 12 senaste månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet 

(PKV) räknat fram till den 1 oktober året före avgiftsåret.  

 

Beslutsunderlag 

Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse den 14 november 2022. 

SKR:s prisindex för kommunal verksamhet PKV-221020. 

Taxa för Karlstads kommuns tillsyn enligt lagen om skydd mot 

internationella hot mot människors hälsa beslutad av KF den 15 juni 2021. 

 

 

 

 

 

 

 



KARLSTADS KOMMUNS 
FÖRFATTNINGSSAMLING 

Beslutad av: Kommunfullmäktige 
Beslutsdatum: 2021-06-15 
Ersätter: 2008-12-11 
Gäller fr o m: 2021-07-01 

 
 

Taxa för miljönämndens verksamhet enligt lagen om skydd 

mot internationella hot mot människors hälsa (SFS 

2006:1570) 

Med stöd av 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. 
 

Inledande bestämmelser 

1 § Denna taxa gäller avgifter för Karlstads kommuns kostnader för undersökning och åtgärder 

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

bestämmelser meddelade med stöd av denna lag. 

 

2 § Beslut om avgift fattas av miljönämnden. 

 

3 § Avgift tas inte ut för handläggning som sker med anledning av att beslut av miljönämnden 

överklagas. Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, 

tillsynsbehovet, nedlagd handläggningstid och andra omständigheter, får avgiften sättas ned 

eller efterskänkas. 
 

Avgiftsskyldig 

4 § Avgiftsskyldig är ägaren till fartyget som är föremål för åtgärder eller undersökningar, vilket 

följer av 8 § förordningen (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa. 
 

Timavgift 

5 § Vid tillämpningen av denna taxa är timavgiften 1 183 kronor per hel timme 

handläggningstid. 

 

6 § Miljönämnden får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta att höja de i denna taxa antagna 

fasta avgifterna och timavgifterna med en procentsats som motsvarar de tolv senaste 

månadernas förändring i prisindex för kommunal verksamhet (PKV) räknat fram till den 

1 oktober året före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad 2020. 
 

Undersökningsavgift 

7 § För inspektion av fartyg enligt 23 § lagen om skydd mot internationella hot mot människors 

hälsa debiteras 3* timavgift. 

 

Avgift för andra åtgärder 

8 § För andra åtgärder enligt 17 eller 23 §§ lagen om skydd mot internationella hot mot 

människors hälsa debiteras avgift per timme nedlagd handläggningstid. 

 

9 § Om ett fartyg är drabbat eller misstänks vara drabbat av ett internationellt hot och 

miljönämnden har låtit vidta åtgärder för att skydda människors hälsa med anledning av detta 

hot, ska eventuella ytterligare kostnader utöver timavgiften betalas av den avgiftsskyldige 

enligt 4 §. 
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10 § Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som använts för inläsning av 

ärendet, kontakter med parter, samråd med myndigheter, inspektioner, resor, provtagning och 

kontroller i övrigt, beredning i ärendet samt föredragning och beslut. Timavgift tas ut för varje 

påbörjad halvtimme nedlagd handläggningstid. För åtgärder som utförs vardagar mellan 

klockan 19.00 och 07.00, lördagar, söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, trettondagsafton, 

midsommarafton och helgdagar, tas avgift för med 1,5 gånger ordinarie timavgift. 

 
 

11 § Beslut om avgift fattas av miljönämnden. Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till 

Karlstads kommun efter genomfört uppdrag. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet 

om avgift eller i faktura. 


