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Bilaga 1

Taxa från och med den 1 januari 2020 för
Stockholms miljö- och
hälsoskyddsnämnds verksamhet enligt
miljöbalken
Denna taxa meddelas med stöd av 27 kap 1 § andra stycket
miljöbalken (1998:808).
Inledande bestämmelse
1§
Avgift ska betalas enligt denna taxa för miljö- och
hälsoskyddsnämndens tillsyns- och prövningsverksamhet enligt
miljöbalken, föreskrifter som har meddelats med stöd av balken
och EU-förordningar inom miljöbalkens tillämpningsområde
samt kontroll och annan offentlig verksamhet enligt någon av de
förordningar som anges i 26 kap. 29 § miljöbalken i fråga om
EU-lagstiftning inom balkens tillämpningsområde.
Nämndens verksamhet omfattar prövning enligt 19 kap.
miljöbalken och tillsyn enligt 26 kap. miljöbalken.
Avgiftsskyldighet
2§
Avgift ska betalas av den som inom Stockholms stad har
utövat, utövar eller ämnar utöva verksamhet eller vidta åtgärd
som omfattas av miljöbalken och innefattas i miljö- och
hälsoskyddsnämndens verksamhet enligt 1 § taxan.
Avgiftsskyldigheten omfattar den som rättsligt förfogar över
mark, byggnad, anläggning eller anordning där sådan verksamhet
har bedrivits eller bedrivs respektive den som annars är skyldig
att avhjälpa olägenhet eller brist i sådan verksamhet.
Avgiftsskyldig enligt denna taxa ska enligt 27 kap. 3 §
miljöbalken lämna de uppgifter som behövs för att avgiftens
storlek ska kunna bestämmas.
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Gällande taxa och avgiftsformer
3§
Gällande timtaxa för nämndens handläggning enligt denna taxa
är 1 200 kr.
Avgift tas ut som
a) prövningsavgift för tillstånds- och dispensansökningar samt
vissa anmälnings- och registreringsärenden med extraordinär
prövningsavgift (bilaga 1:A)
b) fast årlig tillsynsavgift med extraordinär tillsynsavgift
(bilaga 1:B)
c) undersökningsavgift (bilaga 1:C)
d) timavgift för tillsyn som inte omfattas av fast årlig avgift
e) dröjsmålsavgift
f) avgift för kungörelsekostnader i samband med prövning av
ärenden
g) prövningsavgift för handläggning vid påförande av
miljösanktionsavgift (bilaga 1:A)
4§
Avgifter enligt 3 § a, b, c och g ska betalas med de belopp som
anges i bilaga 1:A-1:C.
Om belopp står angivet som timavgift i en bilaga ska avgiften
tas ut enligt de principer som anges i 8 § taxan.
Prövningsavgifter m.m. enligt 3 § a och g
5§
Prövningsavgift enligt 3 § a betalas vid ingivandet av den som
lämnar in en tillstånds- eller dispensansökan, en anmälan eller en
registrering.
Avgift för nyanmälningar i ärenden om miljöfarlig verksamhet
enligt 1 kap. 10 § miljöprövningsförordningen (2013:251) (Cverksamheter) ska dock beräknas på samma sätt som timavgift
enligt 8 § taxan och betalas i efterskott.
Om ytterligare handläggningstid krävs i ett ärende ska
extraordinär prövningsavgift betalas i efterskott. Extraordinär
prövningsavgift beräknas på samma sätt som timavgift enligt 8 §
taxan.
Prövningsavgift tas inte ut för anmälningar i ärenden som rör
miljöfarlig verksamhet enligt 1 kap. 11 § miljöprövningsförordningen (2013:251) (ändring av A-, B- och C-verksamheter)
och som omfattas av fast årlig tillsynsavgift enligt bilaga 1:B.
För handläggning vid påförande av miljösanktionsavgift ska
prövningsavgift enligt bilaga 1:A betalas i efterskott.
Miljöförvaltningen
stockholm.se

Dnr 2019-8595
Sida 3 (5)

Fast årlig tillsynsavgift enligt 3 § b
6§
Fast årlig tillsynsavgift enligt 3 § b omfattar kalenderår och
betalas årligen i förskott under avgiftsåret enligt nämndens
inplaceringsbeslut. Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp
för varje påbörjat kalenderår verksamhet bedrivs. Avgiften
erläggs med belopp som anges i bilaga 1:B. Den årliga tillsynsavgiften ska betalas av den som är verksamhetsutövare vid
kalenderårets början, om inte tillsynsmyndigheten beslutar annat.
Om det finns en betydande samordningsfördel i tillsynen kan
nämnden besluta om en reducerad avgift för verksamhetsutövare
som på samma plats bedriver flera verksamheter som är sådana
att fast årlig avgift kan påföras enligt flera punkter i bilaga 1:B.
Dock ska avgift alltid påföras enligt vad som följer av:
• avgiftskod 24.9001 och 24.9002 (Byggnader där PCB kan
förekomma)
• avgiftskod 40.12002 (Kyl- och värmepumpsutrustningar och anläggningar innehållande köldmedia som omfattas av förordning
[2016:1128] om fluorerade växthusgaser)
• avgiftskod 200.50-201 till och med 200.50-212 (Bassängbad).
7§
För verksamhet som omfattas av fast årlig tillsynsavgift får
miljö- och hälsoskyddsnämnden i särskild ordning besluta om
extraordinär tillsynsavgift. En sådan avgift får tas ut ett visst år
om den faktiskt utförda tillsynen överskrider den tillsynstid som
motsvaras av den fasta årliga avgiften. Extraordinär tillsynsavgift
beräknas som timavgift enligt 8 § taxan och ska betalas i
efterskott av den som är verksamhetsutövare vid tillsynens
utförande.
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Timavgift enligt 3 § d
8§
Timavgift enligt 3 § d tas ut för varje påbörjad halvtimme
nedlagd handläggningstid. Därmed avses att den sammanlagda
handläggningstiden avrundas till närmast högre halvtimme.
Med handläggningstid avses den sammanlagda tid som varje
tjänsteman vid myndigheten har använt för inläsning av ärendet,
kontakter med parter, samråd med experter och myndigheter,
inspektioner, revisioner, resor, provtagning och kontroller,
handläggning i övrigt samt föredragning och beslut. För
inspektioner, mätningar och andra kontroller som utförs vardagar
mellan klockan 19 och 07, lördagar, söndagar och helgdagar tas
avgift ut med dubbel timtaxa. I handläggningstiden ingår inte
restid som vid ett resetillfälle överstiger två timmar.
Avgift tas inte ut för handläggning av
a) klagomål där verksamhetsutövaren har visat att olägenhet
inte föreligger, utan att nämnden behövt vidta utredning i
ärendet.
b) överklaganden av nämndens eller överinstans beslut.
Undersökningsavgift enligt 3 § c
9§
Undersökningsavgift enligt 3 § c tas ut i de fall som anges i
bilaga 1:C.
Undersökningskostnader som inte regleras i bilagan ska betalas
av verksamhetsutövaren efter beslut i varje enskilt fall. I avgiften
ska ingå konsultarvoden och de ytterligare kostnader nämnden
haft för undersökningen och debiteras i förhållande till varje
tillsynsobjekts inverkan.
Ändring av avgift
10 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till en verksamhets art,
omfattning, tillsynsbehov eller övriga omständigheter, får miljöoch hälsoskyddsnämnden i ett enskilt ärende ändra en avgift
enligt denna taxa.
Betalningsvillkor
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11 §
Avgift enligt denna taxa ska betalas till Stockholms miljö- och
hälsoskyddsnämnd. Avgiften ska betalas inom den tid och på det
sätt som nämnden bestämmer. Betalas inte avgiften i rätt tid ska
dröjsmålsavgift enligt 3 § e utgå. Dröjsmålsavgiften ska beräknas
på samma sätt som enligt 3, 6 och 9 §§ räntelagen (1975:635).
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Verkställighet
12 §
Av 27 kap. 1 § andra stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 § och 9
kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken följer att miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken (1981:774) och utsökningsförordningen (1981:981) såsom
allmänt mål.
13 §
Av 27 kap. 1 § tredje stycket miljöbalken samt 1 kap. 2 § och 9
kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken följer att miljö- och hälsoskyddsnämnden får bestämma att beslut om avgift ska gälla omedelbart
även om det överklagas.
Ränta på delbelopp
14 §
Har en avgift fördelats på två eller fler betalningstillfällen ska
ränta beräknad på sätt som föreskrivs i 9 kap. 1 § tredje stycket
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken betalas för de delbelopp för vilka
betalningsuppskov har medgetts.
Överklagande
15 §
Bestämmelser om överklagande av miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut enligt denna taxa finns i 19 kap. 1 §
miljöbalken.
Ändringar i bilaga 1:A-C
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16 §
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får om ändringar vidtas i
miljöbalken, förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
och hälsoskydd, miljöprövningsförordningen (2013:251),
förordningen (1998:940) om avgifter för prövning och tillsyn
enligt miljöbalken, eller annan i bilagorna särskilt utpekad lag
eller förordning, göra motsvarande ändring i bilagorna till denna
taxa.
____________________________
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2020. I ärenden om
prövning av tillstånds- eller anmälningspliktiga verksamheter
tillämpas taxan på ärenden som kommer in efter denna dag.

